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 72 تی
 مک ) ا ر

 هر دصم هلبا هیس راف یاز نعم هب ی" فور> راتفک یک بان وا )
 ها ناب یکلوا ردشٌلواانب هرزوا ناب نوا هک هدنرمفن تاناننک و تاغطا

 ن.رلحوا یکیا هدق دنصا نوطوا شاب هک رواک هنسانع ش

 ("را ر )ر د هنس اعم و هرارش ه دع اورر و ردژ هرط ندا حشر
 هلاشوااو ضا هدست اف رددا قاتوا ع ولر «دنزوزاف هلرسراف یاز

 یرب ردقلوا هدیرغا رامود هلغلوا شوخان هر « داغ نکل ر واوا هیش
 عود هر قلطم صبا دنعو رزلوا ر داق هغو هنن رراتیج هنوا

 لرد قږج اج هکر راردیا ن داوو باشعاو ندنرغوب هکرد هنسانعم
 ناشواب هدتیاور رپ و رارید جد هوا وانکید فورعم نانلوا ربیعت رکنکو
 هدلوقرپ و ردپ رقا هلوااذموب راردیا یقرتوط ینارتب زس کردن ابن ندنعون
 فی رعد هلارم«ملا al اب شاشحرضعب ورون د زا "ر هفلع یر یک

 روند سیاغ هد رع راتوا هود یآآ هک ردشیشح ع وئر نعد یدتبا

 نافغاوق راضب و رار د یکیدرکنراضهبو ییابط هود هناجوب هدیکرت

 ۹6 ینکیذ #



 هبانک نلد زوس لطابرسءوزلو نایدهو هژرهو یدلنا حرش هلا کد

 حڅ و واودء (كعو"را"ر) ردب وک هوان وهاج هزره (یاخ"را"ر) رولوا
 رسک رارد ابل هدب رع ردهلغ قورعم هکر ديما ابی واو هر کوب هلو
 ناد هایخ هتانزورغال (رغار) رد کمان مود رم “را ۳ (ء"را در 4 مال

 4 وح 0 الس رک رد هد: زەم یس كوم كوف ردع سرو سو هک زاد :

 هل ال ( هلا "ر ) ردنوارپ هیبش هغر هاکدترک هلعال نوکس (هکلا "ر) روند

 هل ریت ان اوه تدور راغا ندکو ک هک ردولط ۱ راو یس ء٥ ترد هدنزو

 ك اتکاوا ردت ھهج هک ماش ۳ ردنرابع ندراطمات تارظ نالوا ررعم

 0 داثب رفت هر رهمز هفبط تودا دوعخ راع 2 هودع د.صرا هو رخ اردش وطر

 ترور تسک هل وزا هب اه بناحو تظاء ناد رثأت تدور, توو

 تالش ه دور نبحو رود طمع هسرواوا لات هرظذ هرظ3 هلکعا

 ت دش ۵ ورواوا واظ هسرواوا دم هرون نھ تارط هد داصا هردور

 هوج بناچ هلجت رد و تب راع و تظاغ بسک فاص یاوه ندندو رب

 میش تو وطر لوا هسروآ وا قصلم ھل رلقارم تانابلو راععاو دوهص

 هدوص توروذوا هکر د لوظ ج رود هد روما ناسا ۳ رواوا

 ك 11 ر هکر واک هيس انعم هلاحو رز رزو
 یلوط رد نوا شدرارد تاک

 1 را درد ید هل وعم قلئواو حاغا هاب . رزوا بوناح هلی رب یر و بورووا

 ( ءا"ر) را £ هب هنابهوا تبول دنیوزواو بولاص هب وص هده رازدیا دی

 یاخ نایب ۳ یجدیا ) ردهنساسم دعارسو هصالخو صااخ هدزو واخ

 ر رلجتم رقم شفا یک های هک رد هنر هب هیسزاف یا ر ل صم هر هجج»

 فا لکس 6و مع خ 1 ( خژ)(رد هدر هدنرک ذ هح وتفم یاژ لوا باب

 نزرحو هتسهاو روند لواوت هدب رع ردا روهظ هدند رد هناد نالوا

 یا راقات بای) زرد هد هنسا دص هح ول و یرا رو هلانو را, د ید هژاوآ

 رد هثسانعم هعصو دان فومرعت هدننزو راکش ( راخژ)( رد .دنرک ذهروسکم

 یعجوا) رولک هان نیالصو ندشو قاتفو كاك و

 ترد هدیادح وا هک رد ه دنعسر یسراف یار لص 4 هلحهم لاد ناي

 هدننژ و در (د "و) (رد هد د هح وقم یار لوابا رد اش یت ل

 2 راودح ( راودز) رد موز یی e دحاطء

 داب ك 1 ورتب هدارا ر هلا شد ردک وک یر ا ی دارو

 خخخ ggg ع-______ ___ِ__ِ)ِ___۰-2.........« سس سس سس سس سس سس سا



KE 

 | (هدژ)(ردهدنرک ذ هروسکمیاژ ینا باب) ارد یخ د نب ورپ هامردب رهز
 | باوئاو ا هن کیا ردلوعقم مسا ند ندز آ هک رد فه هدزآ

 تاب) رد هنن راذعم كم هشدد یساطنم رکدو كم هزوک و كل ەد

 رد هنسانم راود"ر موق رم ( راودژ ۱( رد.دنرا ذ هم وتم یاژ ثاات

 تایر هکر د هدنمسر هیسراف یا"ر لصتم ۳ هلعهم یار نا یجدرد (

 لکاكعا ماعط قوج هدننزو درد (در"ر) (ردلنشم یا ترد هدح و۰

 طاتحاو رد هنسانعم كردو قع هدشزو قرح (یقر"ر) هنساذعم رشک

 كي رد ) افر ر )روند روغ هد رع روناوا لاصعتسا هثسانعم رظن ناعماو

 رد هنسانعم تفدو طاشحاو قدهعل هدرکف (ینر"ر)رونید هیوص قو

 تیف هلت ر دصم یاب و رولک هنسانعم طاتحا ت>حاصو تود لهاو

 هکر د هدنعسر هبسراو یار لصف هب هد" نيغ ناد یجس:) رد هثسانعم

 رایج هیوب ردنابنرپ هدننزوراغت( راغ ر)( ر دامس یتف یا هدحوتفم باب رب
 رد هغ رلانعم زاوآ حقروقو هطاعسومرعاو ماکعتساو كاکیو راردیا لامتسا
 ۲ روند هکعا یراط ۱ راو یساشم ترد هدننزو هرانک ( هراغ"ر)

 اموع ۳ رارد رازق بوروس هنب رازوبرا,راق رد هل زد هک رد هنمانعم هزاغ
 هطاعسو هرعن 4 ر وند هنکبوک رفص اصوصخو هنکب وک تاناویح
 واو ( واغژ ) رد هنسانعم هراغ هدخزو هلاوح (هلاغ "ر ) ردهسانعم یافیجو

 قللو اب هکرد هئسانعم هناخ هبعقو تابارخو ردهتساتم» هبعقو یسور هللا

 هددنزو قلعل هلا هد نیغو هبسراف یا "ر (عزغ “ر ) روتاوا مت

 مشخ تدح ابو ن دنسکرتد اجو ندقوغوصاو نک رد لواث در

 ۳ هیاکح ن دنوص نالوارهاطهدک دل روس هن ر یرب راشد ندبضغو

 ۵2: یرب کر دااشو هر رژ هئسا وام ماداب و زوج ورو اواري. یدرگ

 روئاوا ربع یدرفاح هکر ووا هیاکح جد ندتوص نالوا اد هلفَعَوط

 هدنیح ی راقدلوا راتفرک هءاد كرارولاج یجنر,هدنن زو تک (دنعدر)

 كلکش وک هکرد هنسانعم تناتمو كلکی و روند هنب زاوا لو هم و بيهم

 هگردهدنعسر یسرافیا “ر لصتم هاف نا یصتآ) ردیل لاق تواخرو
 (ف"ر)( ردهدنرکذ هح ونغم یا "ر لواباپ ردلعسه یتغل شب هدباب یا
 رد هنسانعء یغاجزوک ه دشزو كشا (كف"ر ) رد هنسانءم بطرو شاب

 هدنتزو باک شک (باکف "ر) روند ضع هغایجو رقو روید صهر هدیب رع

 ۶ زوک #



 را

 (« دیف ر) روند هد ه وص واقابج ندا نالیس ن دز وکو یغابح زوک ۱

 دانه قعراش او یالصا ر دلوعّهم مس ند ندو ر هدننزو هویسر ۱
 رد

 هرفس(هرفار )(رد هدنرک ذ هموعضم یار یتا بای) روند فشرت هدب رع

 | ناک ناب یک دید د ھام ن هد نمار ی دوج رک
 1 رداسم قغلرب نوا هداب کا هک رد هدنعسر یسرأف یاژ لصتم هن ی رع

 لوقو رد ردصعم مسا ندندک ژ ( كز( ردهدنرک ذ هح و یار لوابات

 ( ناکژ ) رد ه-اثعم د عمو دناعمو حول هدنزو هراز ھ (هراکژ) رواکر ا

Eردراکنا هک هدننزو سقف 3 ر) رد هلام لد دک رهدننزو  

 ۱ رو« صو لمع وا یکشهدننزو رفعح CG هک "ر) رد هدست ههاشاحو هنلاذ اعء

 || رد هنسانعم سک انو مو لبخب«ننزو روبص ( روک “)ند

 نوسلوا هد هرق رواک هنسانعم قب رطلا عاطقو دود.> ىج ؟ لوو ۱

 ِ یدنک ند.صخو رهق هدننزوندیسر ( ندیک * ر) نوسلوا هدر د لک

 E O بای) رد هت و قعرقوصوقعدلر مت

 رار د دنلرلب زارشرد ةتسانعم تا ر ناناوارکذ( ك ر)(رد هدنرکذ هموم

 ر د هنسانعم مو روموک هک ردیفدا مهو هدننزو لاغز ( لاک ر) هلءال عض
 7 نا ار ) ردفا هد هل سراف ف اکو رارید رد-تمرا قلوب

 ناب ی ان کریس رد هنسادع ندي ڪڪ و مو های در الف دنا رو نو

 e یتفآ زوةط هدیاب کیا هک رد هدنمسر یسراف یا ر لصتم هول

 رد هتسانعم هعطقو هراب هدخزودنح (دنار) (ردهدنرک ذهحوتعمیا ر لوا

 هنسانعم هزار شن او قامقجوهلوا ی اع هراب هراپهک ر وند 4 عقر مو هقرخو

 رک د هک هشردفراستم هلا دز هک رد مکح تشدرز تاتک مانو رولک

 اع هدا هراب هکر وند هب دعق و هقرخ هدننزو هدنخ (هدننر) ی دااوا

 لی هدن 5 هغءرا كوب و هلیف لو الثم رد هنسادعم تیهمو عظعو هلوا

 روص عو ردباتک ساعت ینام هدننزو كنر ( كن "ر )راربد دور هدنرو
 هد ههحو هدزو هک روند هعشرو لواو رد واح نس هعرنحم شوعنو

 لاح و سرج هدننزو نادکنس (نادکنر ) ندیضغا وند دجوفرواوا
 تک حو نون نوکس ( هلک" ر )رد هن راسم یو فدو یغارکحو

 لاتچو روند هناویح ولقنرط لاتچ یی رد هتسانعم هتفاکش مس هلیسراف
 فک محفو ن و نوکس ( هک" ر ) رووا ريد نع هکر وند هد هغد رط



 بو دراراص هک روثد هلع قلیراص ندا تیاصا هناعور نم هلیسراخ

 شع الطا لو هنیکا شمارغوا هتلع لوارلک اردیا لعمصم نس هادو

 ب رفع« یی هنکبا «دشزو هنس( هلز ) راربد شمروا كاصو

 ۲ هروسصم یار یان باب ) روند هد هن رانکید لزروئاجوالم اش وڌا رطو

 نولو رونید هنس هرطق رومغب هلف اک و نوننوکس (كل "ر) (ردهدنرکذ
 هک ر دیععا اون مدنزو نار ( نایت "ر ) ردتفل هد هلیناتحت یاد یلد

 «واو ناب یجزوتط ) ردمخت یرلک دد یولم نوکو یدنه "وخ
 لوا بای ردلقشم یتغار نوا هدیاب کیا هک رد هدنسر یسراف یا "ر لص
 هدنز و راداوه هبا هې نيغ (راغاو"ر) (ردهدنرکذ هحوتقم یار
 هح رس هدشزو كرود ( كرو*ر) رد دآ صر ندمانصا ودرع

 هدن دنع رلطعب و راردبا ریت هلبا یشوق قاوچ یلوب ردشوقرب هدنرادقم
 هم وعصم یا “ر یتا باب ) ردیشوق وص یراک دد طق ۴ک زداخ مس

 روش دهرواج یراک ددی رک هلسرافیا "ر (ه "رو "رو "رو "ر )( رد هدنرکذ

 ۹ شو نیحو مروبذو قشروب هدخزو لوغ هللا لوهحواو ( لو*ر)
 ر دژ وق راغب وط هک ردیعما لواکح هدنن زو هلول (هلو"ر )رد ه: انعم

 یر و قوا شروم شرا هد زوندیشوپ (ندیلو"ر ) روید هربق هدب رع
 هدننزو هد روش (هدیلو "ر )رد هنسانعم قلوا ناغطراطو كمرمک هخ رب

 شهرک هش رب یر و شلوا شروع شراق ردلوعفم مسا ند ندیاو"ر
 روا وا فصو هدلاعص و جاصارتک ا رد هنسانعم ناشدرپ و ناغطر طو

 هدننزو نوت (نو"ر) روند هنیکا هدزآ هدنزو هدیکو "ر ( هدیمو"ر)

 ندرومغب ه دننزوند روش هللوهحواو (ندیهوتر) رد هنسانعم عصو تب
 یا"ر لصتم هب یناتح یاب ناب یصنوا ) رد هتسانعم قاهاط ماط

 لوک ( یر (  ردلعشم یغاید هد هروسخم بایرب هک ردهدنسر یسراف

 مع وص قاطم و همزاباو هکر ب و روند ریدغ هك رع رد هنسانعم ریکباو

 نسح بحاص قلسخ رد دا ه رف رپ هدناهفصاوروئد هدهرب نالوا

 دولآ مشخو دننو یچ هرکوک هدننزو نابع (نانر ) رارواوا تحایصو
 رش (ر"ر ) نوساوا رویطو شوحوو عابسو نوسلوا ناسا رد هنسانعم

 هلوا عج یب وص رومغب هدنا هکر د هنسانعم هعنصمو هکرب و لوک هدننزو

 هماع ردمخ ناثلوا ریمعذ نوک هک ردیف دا



 سچو ثول هلبسراف یاز ( رب ژ ) ردیعون یتامرسک ییضفا ررید نویک
 یرلک دید یرکو یسهرطق رومغد هلفاک ( ك "ر )رد هتسانعم راد رعو

 ه دل زو ه ويه ( هوب" ر ) رابدلیا ناب نس هکر ح كنغاو رود هروناج

 را رک روند را رف هدب رعوردپ رعءندنول قب ز ردهنسانعم باوسو هویج

 ردشکل وا اش هرزوا ناستردیمرکب ه رد هدنرسقت تایانک وتاغا هردصم

 جارخو جاب ۱ راو یسانعمترد هدننزواج (اس) (ردلعسم ییانکو تغا شب

 + ردشاق ع وئرب ۳ یک اس رواوا هیشت ءادا ۲ رد هتسانعم كرکو
 كعءروس هکراندوسندماسر واکردصم مس ند ندوسو ندیاس

 نکا (رالاس هقاس) رد ثب رلاذعم كجا قعسو كمزاو كاوب رودو

 هلع ًابنا هاچ دماممو رد هوسا یدیسو ا كنهلقرهو عوبشایو

 :اثم یات (هت واس) رولوا تراشا هن رابلاع فرطنمدندا اه | لطفا

 رد هثسانعم نزرمب یراق هجوق هدنتغل دنزاب و دنز هدنزو هدوسآ هلبا

 ك راقجوحو رد هستم هام نعرخو لاه لیغآ یآ هدننزو دوال( دواس) ۱

 بوروق « دل رانوک زوروئو دیع هکر وند هفصلاص یرلفدروق ن دناغروا

 هکر د هنسانعم غرزو لجوردتوا قشمراص هکر د هنسانم هقشعو رونلاص
 ىج" روک و رونو اره نوصوب ردر هنسذ لت لت یک كييا لشي هدنزوب وص

 راقب بورا ص هشغاا كعصخ غانا هک روئید هتعدصو نفرب ندشن وف |

 اإ یر ی دروتک هب همراص زاردنا رببعت یخدهدفا و همراص هدن باب

 رد هس انعم لوءفعو ثذخو ريح هدننزو هروراق ( هروناس ) ردم ولعء (

 قران یراق دک ر هکر دانوطق دز و لوغسا هدننزو سولاس ( سوناس) د

 هم یاز حذ (حرباس )روند هنناب لوغیسا نکل نو یراکدد |

 ررد حاغللا لصا هننک وکو حافل هننابن هلی رع ردهایک مد یھ مجسا هلبا

 هل-ثحاف فیرح هماع ضءإ ردفرامتم هلیعسا منصلا حوربب ءابطالا نيب |
 ضد رولوا یسددویکک را ردنابرپ هدنروص ناسلارارد مالسلا دبع |

 ح رباس هلف اک (ك راس ) رد جد یتوا رایج احو نادورق اکا ہدراد

 مو و قموب وا هدننزو تام (تاس )رد رعم ندنو ج ریاسو زد هنسانعم 1
 یک ایس روند هحدق كوب هلنولو )رد هتسانعم |



 دم

 ف 1 (نیکناس )رد هتسانعم یتیکناس (یکتاس) یک یغوبط رفصو هب داب

 فیس اثعم ابو ح دقو رد هنسانعم بولطمو بو, هد از و نر دک اب هلیسراف

 ۱ یت ابط هودو هبداب روند هحدق كوي هدنزونیجراد ( یتیکناح)رواک

 هیش هش رام نالعوط یروف هدننزو لناق ( لتاس ) یک یغالوق تاو

 | هلا هم نیش ر دو و رعم هلا لطاش ءاطالا نيب ردیدآ یدنه تاجر

 یسانعم جوا هدننزو جاک (جاس) رد لطاس یب رءمرار د كنشورهدزاربش

 یجدرآ دنه راضعب ردرجش مظعو دنابرپ نددنه راجا یربراو
 لرد یب اغا جاز بودیا فب رح هماع رابد د رد یراذح ده راضعب و

 یشوق ماصوص هک ردیيما هراوخ دجنک غرم یا ردسبا و دراب یءهبط

 روا وا هدنژ الر یرادو ماص وص اعادو ردق هحرس رد_شو یراکدد

 ثااث روند حاس هنسشود كش وقو هدتناوررب راربد ید یشوق یراد

 رواد جاس جد « دیکر هکر وند هب هوانرومد كج هروثد هعفو هدنرزوا

 سوئیآ جاس هدب رعو ردفورعم کا حاس ردقراعتم هدراراد ع زب

 هدنن "رو راوطاس هلوج (روجاس ) رولک هنسانعم ناسلیطو روذید هنجاغا
 رد ید كجکو ه-طااخ هک ردقوط جافا یراکدرک هنب راغوب كپ وک
 قآ هدنن'رو یجاک هلیسراف عج (یچاس) ردیب رع هروب زم تغاوروئلوا
 8ا رد یضام لعف ند نخ اس (تخاس)رزرد اب هدب رع رد هتسانعم د.هس

 لیمکنو كمرب و ماظن و كمل رودو قباب و قم وقو كم رود نتخاس
 تاکرو هععط روید تخاس هد هسنغاطربا قلطمو ردهنب لانعم كليا ماع و

 لاق وحرد ےک یراک دردیک هرات [هدرلکدج هک ناوتسکر اصوصخو ریسک و

 شلوشوق شازود ردلوعفع مساند نتخاس (هتخاس) رار د ځد قوپاب و
 بحاص قاغعو دابشو رد هب رلاعم ابیهمو دعمو رضاحو شبا و
 قفاوم هلبا هلمهم یار ( كنر هتخاس) رولوا هیاک ند هتنک هعضاو»
 ج و راص ۾ دننزونک اس (نخاس) ردیلپاقم تفلاخ رد هنسان ءم نوع واو

 رعش *هلازا بودا ج نه هلبا یملآ یراشش شعب ردهرون هک رد هنس ان٥
 رد هنسانعم شفت یو هداسهدننزودا (داس) زردی لامعتسا هدماج نوا

 رد هن رانعم ارو تش دو رب رمخ تاک راو رولک هساضم داتساو

 ردییسا هتسلرب یک مک هدنناسل ینا رس هدنزو نارواماه ( نارواداس)

 ر دف ورعم هلساوب روئلوب هدنکو ک كنزا جا زوج فوج هد دنه

 ٭ راضمإ
۳۳ 



 راربد ئاللا غاخهدب رعو راط هدیعور رازدبا ربیع یسهرق جاغا راضءد :

 ردفان هدتاغ هنطب نالک ناق یداعهو سیابو دراب هد هشانو هينا

 هند رو شفت یب هکر دف ورعم اراو یسانعع ترد هدننزو هداب (هداس)

 لد هداس رووا لابعتسا هدنادانو قجا نعل لدفاص از اشرد هنساضم

 ۳ رد هساضم عاق هک رولوا ین هداتسیا ۲ روئاوا ربع حولهداسو
 ند ده ردیدآ قازب رب ٤ روئلوا ریست هوا هکر د هثسانعم نایاب و تشد |

 نکل ردقورعم ةلکعد یدنه حداس هابطالا نیب رد ج داس یت رعم رولک

 ود حداس دلزرایکساو ارلباشع ردند رلاود نالوا دوةفم یاد ایلاح

 ردنوربجو توکلم ماع (تشد هداس) ردیغوقادو زوج یراکدربو |
e 1ردنرابع ندسیغ ماع صوص# هب هدرع سونو حاورا توکلم  

 ردزمظع اع رو د هیهلا تاعصو ءا اع ضعلاد_:ع تورب>حو

 كلم ماعو ردخزرپ مع طبع یان ما هک ردطسوا ملاع نیرتکالا دعو

 ضعملا دعو کا یسرکو شرع ردنداهش ع ند هع تاس وسع

 هدلوقرپ ورده سه+ع ماسحاو روص اع هک ردو سان اع تشد هداس ۱

 ماسج الا نیب یواح یروص عوج ردلاثم ملاعو خزر ماع هک ردلایخ اع
 ) لدهداس ( یدلوالیصت هی مداح ناتسرکب ردینارون ماع سوغلاو

 بلقلا صااخو قداصو روئلوا مبعت نو و زوغوا هک قجاو هلا 4

 ( رهبنس هداس) رواواقالطا هد هب هنسک اص ن دوافنو ار شاک ینوردو

 حداس ءابط الا ن هلیج (حزاس) رد اخ نو هک ساطا کالو ٤

 یارب زوج رواوا یو رو یدته ردقاربب فورعم هلکع د ی ده ِد

 ندنظفل هداسو رددوتعم ایلاح نکل رولوا رهاظ هدنرزو وصو هدناکش

 سآرو شاب ۱ راو یساسعم نوا هدننزو راج (راس )ر ول وا ب رعم |
 دن زرک سرو رربد اسد وک هدرا كح هد یعاشا شاب ال رد هسا

 رد ذوخأ» ندنول جد ناو رارد جد راسواک یک یراک دید رسواک ۲

 كي وک یرلشابو مدآ ی رلذدب هکر ديما قول عونر ردکعد ولشاب كي وک

 هکر کج رارید رب ژرز فرح روز رز هد راد ضعب ررد روز رز هدیرعو |
 رشاو هود ۹ رده. ےس هژاوآ هک اک وص رددعو و یشود :
 ۶ رد دوام ندیول قالطا ناب راس ردیح هود هک نایرمش رد هثسانعم ا

 + ین و % ۲



۳ #۷ 

 زوط الثم رد هنساسعم ترک و هبلغ لح هصاخو رد هدسانعم ناکهو لحس

 روئلوا رعت قاوروق هک قاج اغاو رونلوا من هلزوط هک رپ نالوا قوچ
 ت رک هدنز هلک راسخاشو راسکغراض«ب وزارید راتسخاشو راسکع

 مزوا ٩ رلیدلیا رب سفت هلیا خاش ناکهو كم لح نامه ب ویا رائعا
 روند ەر هدب رعروئلواریبعت اص مزوا هکر وند هر هتک قح هعیص

 راسوبد رد نساء ەر ظل و هیس ۷ رد هثسانعهالاب و دئلب و كاسكو ب 0

 هشعاق شوب یګا ٩ رد هنس انعم تاعو رازآو مر ۸ یک راسکاخو
 مرش بحاص الث رد هتساضم دنوادخو بحاص ۱۰ روند هلقو

 صااخو صحت هدنزو اراخ (اراس ) رار دراسرش هدر كج هد

 كشم و ربع نکل ردعوضوء هروب نم یاثعم ظا او ەچ رک رد هنساشم

 ءهللج *هللح مانو ردلکد دوهشم یب دلوا فصو هبیرمض ندنرهدامرزو
 رسو شابهدانزو ناراب ( ناراس ) ردمالساا هیلع مدارا نرضح

 ردیدآ دبصقر هدق ارعو رواوا عج هفیص هد مو و رد هنا اعم

 ظفاسحم ناو رتشراس رد هنسانعم مشا طفاحمهدزو نایراک (نایراسر)

 قجرفص هلباار حف ( ج راس ) زرد نارواص هلغ رک هدیکوت رد هتسانعم

 هشت هرات را ھهج یتیسدمشت ردش وڏ فیطا هد اغو هايس رود هنشو

 یاخ ( كخراس ) رد نسا: جراس ه دننزو هجراب ( هجراس) رردبا
 نوکسو راربدقپ هد رع رود هکشس یرویس هدننزو كحآ هلا هم

 زیواو كنبس یرویس هلبااخ نوکسو اررسکراضب و ر د-تغل هد هلبااخ
 رلیدللا قالتطا هده کد نالوا هدنراقرب وق كرار وناج والثم كالهوب و

 لاغ هشپ تخ رد مسا هدننژو رازسرواک هلبا ه-«#* لاد (رادکخراس)

 یراکدید جاغا هرق هدیکرتو قبلا ةرههدیرع رد خد هلاخ هشپ رد
 كرات ( كراس )رد هتسانعم رادکخراس هلا هج نش (كشراس) رد ریس

 هک ردناتسد را ره ضبا دعو رد شوق قجرغص هکر دهتسانعم راس هدننزو

 كنجاب ( كنراس) هدننزو ج را ( حراس ) ردشوق نانلوا ربحت لبلب
 وراپ (وراس) ارد یشوق ندلئوا ردشوق هایسر هطاریعح هدننزو

 بوتا راش صب هب یا هک رد راک دید جرک یاس ارخ هدنزو

 ردش وقر كنر هابس هللوهګواوو راراویص رلر یک ض وو یرایناوص
 قچرغص یبحاص هیدیص یشوقوب ر دبا ملکت یک یطوطرولوا هددسنه

 4 ردن دخسح ¥

 و و و ووو



(1 $ 
 جد هدنامن تالوو هدراهب كبل ر وا ملکتعو مار هدا رد دنساج

 سصم یشوقوب هکیدلوا نعوم ندنرب كيابح | ردیار رح وید رواوا
 دانه اکاوردبا ماک یک یطوط هایعت راب دروتک نددنه مدروک هدهرهاق

 یدلب وس وید رارد یشوق یروناکا را ضب وراروب دیا ربیع یسهغرف

 زررد نارواص هماعردلدب نداب واو رد هنساشم ناراس ( ناوراس)

 یسهععآ مزوا هدننزو هئوراو ( هلوراس ) ردهنساشضعم وراس ( كوراس )

 هل یتجوارپ یرلب راق ودنهردفشراحر هدننزو هرات (هراس ) ردهنشانم

 هراتسو هدروررید ځد یراساک او رارروا هنراشاب یجوارپ و بولغ
 هدشزو یراح (یراس)رد هنساشم هراب و توشرو رولک هنحاشم

 رود هنشوق قح رغصو زدیدآ رهش رب بن رف هب رهش لمآ هدناردنزام

 (نا راس )رداعاف مسا ندتارمس یراس هد رعو رولک هنتاتعم هراسو

 هدیکرت هدننزو جی رات ( راس ) ردیدآ رهشرب هدناتسجرک هدننزو ناکام
 ربشز قج هصرف جاقرب هنجوا كجاغارب ردحالس نااوارمعت قالص
 زروئللوف هدراکنج ژردیا بص بوط دالویررپ هنشاب كربجت زرهو راوتسا
 هندو كنتالاوهلو قاح ۱ ردراویمنانعء زوتط هدننزوزا (زاس)

 حالس ۳ رد هتسا عم رفس ناماس یقاط لوب ۲ ردسنج مسا لماش

 یراک زاسو لمحتو تةفاوم 4 رد هنسانعم روما قورو لاح ماظتناو
 قاوفو تفایض ٩ روند هنناوداو تالآ كنج ه ردهنساشم
 رد هئسانعم هدننامو لثم ۸ رد هنسانعم كرو هلیحورکم ۷ رد هتسانعم

 ه دیس وم هل.تسراف فاک (یرکز اس ) رد هنساعم توت و ۹

 ( دنمزاس ) ردفورعم راک زاس ردنک رع ندناهفصاو قارعردهاشعرب
 هزورو زور (زورولزاس ) ردهثسانعم !یهمودعمو شلوشوفو شازود

 ییاظن شو یک هسلاو همعطاو ه رشا رد هثیهم تام#* قلعتم

 رد نل یچکیا ندناسازوتوا نالوا یناعرنم كب رطم مان دب راب هجلوق

 روند هناغ روا نیلاق ولم رامالاب ویطالاسه یکه دزو وزاب (و زاس )
 هدیرع رونید هددنس هلوقم بنقو میم و بیا شلوک وب ن دفلعو
 جاوم قفاومو فولا هک رد هتساعم راکز اس (راوز اس) راربد طد رش

 تقفاوم هل رد صم یاب (یراوزاس )ردکعد وائزودو نوغلواو

 (زاب وزاس) رد هنساسنعم كماک شوخو كالنزودو كلربدو قانوفی واو



 ناولهب هدسان حالسطصا هک ردزابن اسب رو زابناح هدنزو زاب وناح
 زاسو رد هثسانعمایهمو دععو رضاح هدنزو رک داد (روزاس) رار د ځد

 یک روحات رد هنس عم بحاصرو روند هر هلک یحاص نام اسو

 كم رودو قایقو قعاب ردیف دارم نتخاس هدش روند زاب (ندیزاس)

 رد هنیرانعم كلک لابسجو قفاومو قعشار و كل رودو قم ردي واو
 نارردام هدیدنهو رد هندانم هرمکاپ و فیطا هدننزو ساب ( ساس )

 نکتک. رلیدنهرون د هد هش هتخو روناوا مبمت انا ناق هکرد هنس اعم

 هلا هېه نیش نوکسوفاک سک ( تشک راس اس )رد نکم نک دبو

 رررد جد ض رقو هر الا رذپ هد رع ردیسا ۳ ناقرمصا هدینابس

 ناغ ردلاپ هّکرت هک رد نادجنا ما هدینابرس هلعال رسک (سویلاس )
 لا ندنا غم ناثلوا ربعت تدنلح رد رغ كناردلاب ردنابت یرلک دید

 جدو رارد جد یور مماک ردیمسا فور نادحا شا دنعو رولوا

 سویل سو یاساکاو رولوا هک زوا ندنآ تب اھ ردندعوت لوا

 ساک لصاو زار دیا رببعت یزوک سورخ دیکر رد جد سویلاسسو
 نا ( ناشاس) ر دع و جاقر یور ماکو ردئابت یرلک دید لدم

 رد هنسانعم عراف تالاس یبحاص دب رنو كر" یرب راو یسانء چوا هدننزو
 ن4! رد را دنتسا نب نمهب نیا ثلاث رد هنساسعم لئاسو یاد ینا
 هدک دتا د-هع هیلو هتطاس ب ودنا ج وزن ی وناباس یزق یدک

 هرول ن یوتاب نالوا یس هرب شو یس هدلاوو ندنسوءان وراع ناساس

 یدلبا رابتخا تحاسس هلباراسورد تالوب رب بوحاق ندنفوخ یتسایس

 كباب سراف یلاو یدیشلاق ینج وجرب هدورک هدنعسا ناساس هنن و

 ند امه بولک هلدارفاو رکسع نامز دعب یدلباداماد بور و یزقاکا

 ( اتساس ) ردرلبءهدننم ندرلنا ناتاشا نیطالسو یدلبا عزت یئطاس

 رغال (رساس) ردیداو درب ندنهرها عباوت هدننزو اسراب هلبا نم یان

 الا هک یشوق هک رکج رد هنسانم جرا سو راس یشوق قجرغص هدنزو
 مس اس ) رد هنسانعم هعاخو 8 هل مطو ردعورب نالا لرد قحرفص

 یراک دید یکولم نوکو یدک هوس کر داسا هاوخات هدننزو مساق

 رد هن رانعم كملدو کال.هادو یعأد هدننزو یساق ( یساس) ادامه

 بلد هدیکرتو بلعتلا ةيصخ هدب رع هدشزو نوکرزآ (ن رو رطاس )

¥ S5 «۴ 



Ir #۶ 
 اأ ردعاج *یوعم رارما بودانیف هلا رکشو لا ردیمسا لوک یرلکدید |

 قح رغص هدننزو غاب ( غاس) یدنلوارکذ هکر درع لئاس ( لطاس) |

 هدناتسدنهو رد هتسانعم هلاسو حدق هدننزو رغال(رغاس) ردشوقرب یک ||

 1 هد زو توسان هاف (توفاس)ردیدآ ۵ .صقرب ندشءداوت قالو ن کد

 || هدکدروف وا هللدش بویق هنغادود یتغمرپ یکیارل جوق هک ناقص

 || تر ضح> (نایاحور قاس ) ردترا ع ندنوص ندیا روهظ ندنرا رآ
 ١ ( بش قاس )ردمالساا هیلع لب رج ضعیلادن عومالس | ہیلع هل ص مدآ :

 : تو هدننزو كاب (لاس ) ردهباک نددش رعورب و قداص جک و رگ

 || لهاو ردترابع ندرببدت داسفو یار فعضو لهج هک رد هنساشم
 رواوا قلعتم هرخآ ندب نامزلا للخت ربغنم ةقرافلا دعب حور هک سانت
 || كرلنا رربد هلیی> هقالعو قشع نالوا هديب دسح لا حور
 | ادتا نو رد:راسع ندنعلعت هبت رم کیا كجور حسف هدنح الطصا

 || هدن دنع هتئاطو ارز ردقلوا قلعتم ه یا تروص ندیناسلا تروص |!

 || حس هنقلعت هرخآ ناورحو محسن هنقلعن هرخآ نانا ندب یحور كاسا رپ
 || رونلوا قالطا حر ه-لعت هب یداجو حس هنعلعت هی یناب مسجو

 اا ( نودرک نانکاس ) راروث وا ریفکت هلغلوا ترخآ راکنا یر داقتعا لأم
 اا هک هدننزو 'رلاف (یکاس) ر واوا هیانک ندمارک ةکئالمو ندو

 كمظعاربت هکرد هتساسعم لب وهنسهدننزو لام (لاس) رد هثسانعم دعو

 ندامز 2 یربس تدم رهلک هلوح هسط#ن رخا ندلج لا ةطقن

 حط تر کس ییرکب یو وی

 هتیفس هدب رعرواک هنس انعم یشکو یکو ردنر ایع ندیدم یکیدلیا

 رالات (رالاس) ررزود یس یک ردیدآ رسو هد دنهو رود

 سس ست توس تست تست تست تان تست سس تست

 هنس العم هدروگاسو ءدقو هنهک ورد هشس انعم یسأب هژْداو و عوشاب و

 مالسااو ةواصلا هيلع مانالا ديس بانج ( مارطا تيب رالاس) رولک
 هک رد رال اس اوخ هلتتفاضا (ناوخ رالاس) ردنراشا هنب رلیلاع فرط |[

 | ( سوکر اورح تفهر الاس ) رارد ریکینشاح هدناستس دنه ردیشاب جیهرفس

 ردیعسا یآ ییکیا نوا ندهیکلم هنس ( نورفر الاس ) ردهانک نداتفآ

 ا رادرسو یدسو یو كن هل قره و عظعو ولوا هدشزو ۲

 دصق یتروقو یلقاا ترد ردندنعو راک ل حف (اردنمالاس)



 هو
 ثان شنآو شاط الصا اکا ردن ولم هلبا داوسو ترفصو هجا یوو
 هدنران دوم رداشن اب رکا رربد نریووغا هنالب هدیکرت ردلتاو رهزو نیا

 نتوطرب هدننوک ترد دن هب وزاب نکروب ارد ید نودرح اک او رولوا
 1 هک ر وشد هرکس لوا هدننزو رکلاف هلا هدح وم یاب( رب لاس )رد ديم هاج

 قوچ هلک اس مال (درولناس) همرب و هنسر و بورپ و هویم هاسرپ
 ( شرع ناکا اس )روند د هدروطاس رد هنسانءم ری شماشد

 هلبا مال نوکس ( هم لاس ) رولوا هیانک یخد ندک ولس لهاو ند هکتالم
 ن راب اسح كماناو روهشو نیئس هک رد هنس انعم حیران هدنزو هدراح

 رولک هشسانعم راب رهو ماودلا ىل-عو ردترابع ندکلیا ظفحو طرض
 ردنرابع ندن وک ترد یللا زویحوا هک رد هنس انه هرو هنس هلتفاضاو
 سوفان (سولاس) یدلوارک ذکر د هنسانعم راس هدننزو ران (ےلاس)

 بی رشهلباو باذکو انزدلو و راک هلبح وازوس قشوب و ولتط هدننزو
 ىد رطلا عاطفو ینوخ (كولاس) رود دایش هد رع رد هنس انعم

 كرولاطو كالا هدننزو هلاژ ( هلاس ) ردذتدانعم یبارحو نمهرخو

 را راداقق هک رود هرکا ندزوک رک باق نو روط هدنسهسکا

 لمعتسعو هنهک شک نامز ندنرزوا هدننزو یلاق ( یاس ) رونلوا
 عج (نایلاس) روئلواربعت نا هک ردهتسانعم نزردا رب هدیدنهو زد هسانعم

 هر و یونس كااناعر رد هتسانعم هرور ههو هرروا سابقفالخ رد لاس
 هب قلاصنانلوا عب روت نو ګا هب رفو هداب فراصمهدنرلندبو هفیلکت ی راک دلک

 هتدح و ییابرواک هتسانعم دحاو لاسو رد ذوخ اه ندنوب یتالطا هنایلاس

 عض وهرب هدنراک سرا بآ هدشالو ناوریشو هلبالج هتراشا مسا یاو
 سفر هدینانوب هدننزو نودلاخ ( نویلاس) ردیعسا رهشرپ هدتباوررپ و
 سفرک ضا دعو ر د هرسیرلکدندزب ورک هلق رڪ هماع هک ر دیعسا

 مال (ماس) رد حدا لوالوف نکل روند هثمحش سوئدعم نع یهوآ

 لار ردب مانو رد هل وب د هدب رعو رد مالسلا ه بلع حوت نیا هدنن رو

 یدیاناولهب ناهج هدنرصع نودیرف ردلاسساد متسر دج هک رد هر ر
 زددآ تلعرب و یدبا یعاطقا ناتسش دنهو ناتسابا رو "رورع تالو
 ی راک دعا رییعت ماس مسو ردششرب ثداح هدغامد ماس هکر ابد دراضع)

 سرلا ض مم هرسشتو یسراف مسالا اذته یربطلا لاق )ردض وب

 ٭ ناف #۴

7۳۳5 

 و یوق دیو جیش ذا کیک غز

 ا ی ف تی بی تن ی



> ۱ 

 ف مرولا وه رحشلا لاقو ضررلا مه دنع یماسلاو سرلا وھرس ناف
 رواوا تدا هدشاب هک رد هکلهم تفارب ماسرس ی هصال» (سآرا

 رواوا هدرا هدر طرلغ دوخاب قدر نیلبا دطاحا یعامد هک ردوب یقیفح

 یمعالع ر دیسک ود ه هدرپ لوا ندقو رع كنارفص یبس ردراح مرور

 ردکلی وس نایذهو قوا تحار بولوا هرژوا بارطضاو رهسو اج
 رد ذوخأم ندنوب ردیف ردنا ماس زدم رولک هد هتسانعم شنآ ماسو

 دل ریلسلا رد ةا الطو زین هدي رعو ردیدآ لبجر هد رهنلا ءاروامو

 رد هئسانعم كالهو تومو رود هد هنب رمط نوّلا هدرلندسهو ردنوتلا

 | یئا رارباق ید صرا ماس روند هروئاحرب ندئعوت هسایلج هديب رعو

 د كنرتام رزک ه درلغاب ایرتکا ردرلکرب هحالا نوزوا یر وق لرحوک

 رد دیفمالط هعضوم ین دقوص روع بورا یراق ردسباب وراحرار د

 هحرازاب هلا همه یاخ (هجخاماس) ردیدآ باتکرب هدیدنه تخلو

 ترد یراکدت اره تالسک وک كرا راق ییعد نانز دنب هس ه دننزو

 ( یاماسو هک اماس) راردبا دنب نیرلسک وک هاکنا هکر د هجراپ وا هشوک
 ۱ راو یساضم ر نوا هدننزو ناماد ( ناماس ) رد هثسانعم هعحاماس

 ۲ ءاروام هدنربصع هیسابع ءافلخ هنکزوفط ندندالوا هک ردیعما هنسکرب |ا

 دوم ناطلس ند رلنآ تئطاس ردروهشم نایناماس رلبدلوا هاش هدرهنلا

 رد هنسانعم یابساو شدارآو بیت ۲ یدلبا لاقتنا هب یو رغ نیکتکیس
 هزادناو هلاشن ٤ رد هتسانعم روما حاورو قورولاح ماظتناو حالص ۳

 دیصقو رهش 7 رد هتسانع» نانیطاو رارقو نوکس ه ردهتسانعم
 حوا ۸ رد هنساذعم ته ازنو تعصعو تفع ۷ رد هن را طعم تب ال وو

 هکر د هنسانعم زره هناذتو دحرس ٩ رد هتسانعم روئسو دحو رانکو

 یالوط یرلک درب وح هنفارطا هاکتعارز ناثلوا ر بعت كلواو حرطو ا

 كج هد یدلک هلعفو یدلوا رسم الثم رد هتسانءهرمسیم ۱۰ رداکسکو ب |8

 هدنزو رحاس ( یعاس) روند هنشاط وکلب ۱۱ رارید دش ناماس هدر |
 ردروهشم ییعاس هماح روئلشبا هجراپ العا هدتناف هدنآ ر دعطومرپ

 ینازوب ندنوتلا هدننامز مالساا هیلعو انبن ىلع یسوم هک ص لوا |!

 || ( سبکماس) ردیوسنم هعضوم لوا ی دشایا لالضا تلخ بوزود |
 | (ردنعاس ) رد هنسانعع فدرشو زب نعو عظعو ولوا هدننز و سیغ داب

E ESSERE. 
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> ۱ ۲ 

 ه دته ناعص هک ردروناحر لواو رد هشسانعم ردع“ هدشن"رو رکنهآ

 دیک دناربک ار هیفئو رو و قلق ندنسد رد ردا نوک هدشنا رولوا

 هد تاور رب و دواوا زعرت یبک شغلوا لدغ هلن ویاص ران آ هرجا شنآ
 ر داد, ندار مال رد هتسانعم ردتماس ( لدنماس ) رد هدر وص شوق

 رد دنسانهدنآو نی ودهع یو راو یسانعم ترد هدنن "رو همان ( هماس)

 رد هنسانعم هصاخو صوصخ لات رد هنسانع حج رو و ضرف یرو

 هدنن و زپ راک (یماس)رد هنسانعم لع كج هلبا اهلاو قجغص عیار

 یسانعم زوفط هدننزو ناک 4 ناس ) ردیشاط وکلب هک رد هنسانع ناسف

 هکیاو یپرود ۲ رد هنسانعم بولساو زرطو نوناق و مسیر ۱ راو
 رد هتسانعم لو ربظنو هاش ۳ یک ناهوسو یاسد وج رد هتسانعم

 خرز رد عا ندشغارب تآو مدآ رد هنسانعم حالسو قارب قلطم 4

 هراپ رد هنسانعم ورجو هعطقو هراب ٩ یک ےچکو لاقوجو هفلغوتو
 وکلب وناسف 7 رار د درک ناسناس هدرب كج هد یدلبا تالو كلوت و هراب

 ۸ رد هتسانعم ماشنحاو روما ماطتاو ناماس ۷ رد هتسانعم یشاط

 هد رق هبصق مان كي راح هدانا لباک ٩ رد هثسانعم رکشا ضرع

 هدي رع هک رديع“ا ناشو اسر هدننزو هقاس ( هفناس )ردیدآ هیصقرب

 حیران ( چاس ) ردو راد یرلک دید یناق شادرق هدیکرتو نیوخالا مد
 یشوق ناترکو و یشوق نکلتوا یشوقو ردشوقكح و کو ها سرب هدنن زو
 ردشوق یراک دید لبلب هجلقو الاح رواوا زاوآ شوخ راردپا ریسفت هللا

 هصح ؟ردهنسان حارخو جاب ۱ راو یسانع یلاهدن رو واک (واس)

 هک ردم هدار نوتلا نالوا طقاس ندنرغاهکیا ۳ رد هتسانعم دصرو

 هدنرادقم شراقرب قاسو ولنکبد ردقلتوا ضاب رب ۶ رونلوا رعت قنکاآ
 زرراصاکا یکلاراروق هنبرلارا كنکحوب كبباو را هنب رب نوطوا رولوا
 كمزاو كاع رودو كءهروس کیا ردر دصم ےسا ندندب واسو ندوس ۵

 رو قا هک رونید «رومد لوا 7 رد هب رام كا نحو
 ( نهاواس) روناواربعت داصم هکر راردب| نیکسک بوروساکا نب رولمان
 هواک (هواس ) رواوا طفاس ندلزغا هکباو ی رود ردیس هدار رومد

 لق نا سر رد یا ناولهب رب ندنماب رقا یتاشک سوم اک هدنن رو

 هض اغ "هر ردرهشرپ قو ردم هدقارعورار د ځد هاش هوا اک اوییلبا

 ډک هدا



(NV $ 
 هكدا قرغ بوت |مدآرب دنا بودا ناغط ه3 در هنسرهډ رد 0 4

 ك: و رطح تایهلالکا هيلع تاب الا بحاص باتج یدیازلوا نکاس |

 *اهن رب تضاف نا :واس ءاسو # هل رلمو زام نمایم مودق تکرب
 نوتا صااخو ردشلوا باتو بآ یب تفص ین ۶ا هدد ههقادصم ا

 روش ده هنسک یحاص هنسح قالخاه دزور لاب (ز واس )رون د هد هنسهدارپ :

 شات آو رد هثاتعم هباعارک و رخاذو سفن هللا هلخهم نیس ( سی واس ) |

 ه دراکنج هک روند هب و ییقوع لواورولک هسنسانعم جول نطق قوه |[
 رربد جد ه وث یراک دید هما قو روللوا مست راقوح رولیک ٥ ا

 (نبّژاس) زروق ییموب كلباو قو رابراق هک روئیدهد هب هثک و هد س لواو |/

 یدیس قوع هک روید هدبس یراق وق كالبباو قوع كرلب راق هدننزو تیبا« |
 روهاس ر دغاطر ه دنیمز برغم هدننزو روهال (روهاس ) راردیا ریبعت

 دسیارا و راخا بلصو تحس ردقنرهرو نم رجردهدنآ ندعم كر مات
 هدسننز و هپ ومآ ( هب وهاس ) ردتغل ید روماس هلي ردا عطف عوج |

 هرب ءم نزرب هدعاوررپ و یدیا رهامو دمار هدر! نو ردیسا ریعم رپ :

 لو لعاف مس هاو ردردصم مسا ند ندییاس هدننزو یا ( یاس )ردیدآ

 ه هنسا رب ی هنسارب قاطمو كاتب رودو كىروس کن رولک ما

 ر دب دآ ش ةرخافو سفن ساجر ورد هن رلانعم قعسو كمزاو كمروس |
 هدننزو داش (دیاس) ردل را حص هک ب ذاک حص عل ) ییایس نا ابباس )

 خم (یقاور مج + سیا ) ر دی راکدید قوب رومد هک رد نهآ مد |
 هر هدسک نداراع 1 سااس هدب رعو ردهده-ءاخ ءامس هکر دب زدلب 1

 ندندیاس ( یاس دهن راو ردذوخ ام ند اےس روند

 رد هش رلاثعم كمزاو كل هکناو كعروس ندعاس ردردصم لصاح |[

 نوغروق هک رد هتساشم غالکو رد هثداضم هاو حد (ییاس) |
 هکر د هنسائعم لوغسا هد-تزو سولاس ( س واس )ردشوق ی و ۱

 هام (هیاس ) ر ی یراکدد قل راب راق هددکرتو اوطق رذب هدس ر

 روند هدهئس دن اط ںجو ردیذآ ودرب ورد هنسانع»لظو هکلوک هدننزو

 الث. رواک هّتسافم تداجو ۵ ؛روخو رولوا انک ید ندروخو یف

 هحول (ندنکفاهاس) روند ماوت هراس ردهدر كج هرد عهدختاج كت

 هلاتک ندکمابا ضااو لداصو قلوا ملطتسعو هحوتم هلاوحاو كا

 هک یا ام ۳



 کلر
 ( ناب هیاس ) رد هیانک ند راک رور تباج ( كترود نا هباس) رولوا
 بات رد هيو كالنوک نالتوط هر "روا یراشاب نیطالس هکر دربکب اتفآ

 كل هکل وک رد هنسانع یحاص هکلوک ناباس لصاو نوا تاج ندیاتفآ

 ینآ الا رول وا ربع كلنوک هلتسانم يکي دلبا هظفاحم نادل وک روند

 ناوناس رار د هنامه اش اکاو راردیا لامعتسا یوکید ندفثراح ثاق ترد
 (تسرپ هیاس ) ردب رلک دید هلا هاش رد فرح نابیاس هک هي رمکیدتیا ریعت

 (كرب دباس) ردةلواروخ و ق فن هدم (قسرپ هیاس) ردروخو قسف ن هدم

 هدبرع ر دمو ثروع هب هود ییواتت هکر دیدآ قلتوا هلی ار حق واب مط

 كل ابنول رارید م السا | دبع بودا فب رح هک عصلا حورہب رو: ا

 رکا ن دنوتیز یرغرولوا یککر او یسپشید یخدکنوب ردسیعوف یلبج
 ماتم ( رورپ هاس) رولوا ی رطع لا کلا دعب و یتص وفعو یراصو

 هلةلقواقلاطو رار دیا قیجاجارةف ردنوارب و رونید هی هتک شعوب نین "رانو
 شاصاب هپ و ک ( م نارورپ هاس)رونلوا قالطا هب هنمک ناک

 هک ر د هنسانعم ناپب اسهدنن "رو شونهداب ( شوی هیاس) رد رهناد مروا

 ردقلتوارب هلا نین یا رو اخ حت ( رخ باس ) یدناوارکذ

 ( شوخ هیاس ) رار دیاری سة لبا كالع ینلنواوب رار دا قاق بورش ود ارفف
 ندنعول ج اقا هرق روند هنجاغا نوران هد رو ش هدا هلا هلودعمو او

 نوخربط رلضع و روءالخا راضمب یباغاوب رولوا دنلب و تسار هدخاغ
 شع وط ن هح هللاد ( راد هیاس) راردنا مسن رد دوکس لر هک هد هللا

 . سمی ( م تلا بر دیاس) ر وئلوا رسا ؟ شع وط قوحوا مک راد هتک

 هژوح ید (باکر ةناش) ردم السا هاشدابو هفیلخ دارم هک هللا لظ

 هلا ارح (ور رولوا هیاک ندعباتمو ورد و نیط الس تراجو
 ندا ایحا ۵ هج Ee .عو تعاط بويول وا حابصبات هک للا یع

 ر ولوا 8 Ea لدللاب راكم یلیاسم كلوب و رد شتا

 نعد ( نک ا ش هاس) رد راهن ىک شغوطن جو شع راعن > ( هد" رهیاس)

 بهذمو رد هست یی دیا نشورو یی ر وایط دارم هک لسطاا جمان

 (ندرتسک هی اس)رول وا دیاک نت سک ندیاراهطا قحو لاطبا قحا و لظم

 كعر وكو كع رواو قعایقو كليا (فخاورتسو كعا تافتلاو هجوت

 شفلسب هد هکلوک (نیسشن ه اس ) رولوا هبانکن دکلیوس دیو قلبو

 دک زانو ۶



> ۱٩ ۷ 
 رد Eî کرو راک زور تّنح اعطوو شلوا سر : هلا مینو زانو

 بکر ح ند هکلوک هلبا شوک کواس هک وک چاغا ( روئو هراس )

 نیس ل صم 4 هدحوعیأب ناب یعکیا) راردا هانک ندزورو بشو رولوا

 باب ر دلم قیاکو تغا شب شعلا هدب ابچوا هکر د هدنمسر همهم

 ةد كلوا نع هدننزوابص )ند هدیرک د ھو ناسا

 ردم السلا هسیلع نایلس ت رضح *هلبلح هک سیقلبر دار الد رهشرب
 ر وکو نیجرکوک ( كو راس ) یدیا کا ةيحاصو هکلم هدرهش لوا

 ر دیعسا راه دق تالو كللاراد هدننزو لبا (لب ابس) رد هتساتعم

 حیرسو فیقخو مرو قاب و هايس رد ر عم دیش هدننزو جرح (حس)

 توق لات ا هلبا لیم عونصم ندشاط لوا ردش اطر راسکنالا

 هع | دص قیلعت هسا و مفاد ی تیک بت افصا ییاتعتساو نیو هدهرصاب ۱

 روئلوا لیصفت هدسهدام ه.ش رارروتک ندناتس دنه یروب نم رج ر دذا

 هر , هویعرأسو مزوا لوا هدنن زو نيد رع (نیح دیس ) امت هنناءاشنا

 روند قاش هدکر هلوا شلاق هدح اغاوهد ها احاح هک رود

  ولفلع و ولتوا هلن :ااخ مط (ر و ریس ) راربد ید ¿ن نيج اسب هدیسراوو

 رد واض هد هللا هلودسعم واو رولوا اک ندن اساور و هشرخآ

 (اب ریس ر دید آو رشیپ یجنزوقط ندنراورمڈډپ د راب (ریس ر دلا ربت ) |
 رول وا ربعت مدق موشو نسروغوا هکر د هن دک سوح ۶و موم ییودق

 ( لاب ربس) ر واوا هاک خد ندتنجو ندناعآو ردیمدآ ندب ( غاب ربس)
 لاپ ریس م وةر (یلاب ربس) رار د ید لام ریس هلی” ردهزوا عونر

 ر دراهد لصفو چوم هدننزو یرکخرح (یر "ریس رد ه-ساعم
 ند ےک نالوا هدع : امو ساب ورد نایفوصو نا دهاز (شوب "ریس)

 هايس رضخا هدب رع هک ه2 ردا هس اته هایس هدو ریس رد هاک

 ناش وب رس ) ر د نج ناروح ( تشهد ناشوب رمس )رواوا هد هنسانعم

 (ناوخ ریس )رد هدرب رب هدیعسوم (را-هب "ربس) ردءار ۲ دابالم ( تلف

 رک فد رس )ر د هدا اداس سرد )ردا

 ر دن اعسآو ناسهج ( غاز ریس) رد هانک ندن اما هلااهروهظو لاد

 كاريس اسق ریس ردکلف ید وب ( تط ریس ) ر دکلق ( سواط ریس )

 لشي قیش راق هلل عرق ردشوق یرلک.دید یشوف یرا ردیکر رارد ید
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 روناوا قالطا هد هشنحو كن ندنانکمو رواوا ولحات قرف یکدهدهو

 هنشوف یراو رد هنسانع»یجارصو ردیرغصم ریس هدنن رو رغ (كرپس)
 ر دیشوف نفسعس ریس هدردنع راضعب ورا رد قارعش هدب رع روند

 هز> وتفه فاک (ارک رس )ردناعشا (هاک راک 'ربس) روند هکع هدب رګ

 هريس ) ر دناعسآ (كشوک ریس ) ردزناج هدهبادیدشتو رد هتساتعم اب ریس ||
 رد هربس) رداولر هدرقسوم (راهب هرس ) رد هثسانعع ریس رد رس (ه ریس ردنا

 هلا هصاص>ا و یاب (یزریس) رد هنسائعم هرم ردنا هربس ) هريس

 ج د هلاو ریسو رد هتسانعم رضخ ارد هئس ولکتر لند هک نوسنم هلشي

 روئاوا رعت كالي هک یک ق اتساو سون دمو نوخرطو هلان رود

 عبس ) رولوا هیانک جد ن دنفاطاو توارطو باتو بآو هداب جارصو

 یدب و ردن داع نوعرف هکر دماعط وارد یدب (ناولا هععسو ناولا

 هناتسم هليا هه نیغ ( هلاغ.س )روا وا هیانک ید ندهلقا ید و كلذ

 ردت رجا نالب رب و لمعلا لی هرمحاو دارا هکرد هنس انعم هلاغس هدننزو

 هک رد هنسانع نیب و فیغخ هلبااب عص (كبس) روئلوا ربیعت نیدکو او نشیب

 هفاش کرد هباک ند هنسک نایلوا ینازرو راقوو ردیلب اهم لیقنو رغا

 درحو رولک هنب رلاشم باتشو ل- ھلو كپاحو تسجو رووا رم سمت
CDE EEقرفو همت هدنزو دادفب (د اکبس) رد هس انعم  

 فیفخ نی یو ( ر ا کس ) یک ی سهم شاب و یسهمن غاطرد هنسانعم

 مغ هس رولوا نا روس شنآرک ناهج * دارم هکر د هنس انعم ذاحلا

 نیید * قول نما روب رب قج هلوا "رورفا شنآ هدم ا * یعون لکد
 هقبطاو هدنخ و اةشو نش اعاد هکر وند هده هئسک لواو ردلابغ رافد ره
 ردرمسا عب سسو كالاجو كياحدا مم هك فیفخ نا (یایکبس) هلواهرزوا

 هلحرب ند ر وڏ وا نيو عضو لاڙ لم هکروند هد هیءدایب لواو
 هد ن دلدو هلا ن دلا ندرلنا هسلوا یضتعم یلاصباریخراب و نوتکم

 قالواو ر دفراسعتم هدناتسدنع هدعاقوب رولوا لصاو درسی تقو
 "رت ( رییکس

 رد هنسکتسد" مت كاحیا ( تس دکبس) رد هنسک ف فخ یناج یجنرپذ

 ) روئا وا عضو هدر هل ازم هدقانوق ره رود هد هس کر اب

 شوش و ناد ا-ءاد ( حورگیس) رد ۵ سانعم |تکیسا و ركبس) |

 (OER رد هک نشو واخ وع نالوا ۳ رروا ه-ةطاو تفارطو

 < فینخ #



 یر
 | روید ۾ هلک لوچ هدیش رهو راقو یو نیکع ییوربع-و فیفخ |
 هک رواک هدهتسانعم رسراس رده انعم لقعلا ففخو سکو

 اأ رولوا قالطا هد هنس هلوقم لذاراو هوز مسو صو ردلءع لع

 | تابث ییو ماود یب (هیاسکیس) روند هه سک قاعتو دیق و درحو

 رد ناسافو ناهفسو ناکدامورف ( نارسکبس) ردکعد لا وزرا مپ رسو

 | یی وفیف (كنسكبس) ردلاح بایرا هکرد هیانک ید ندب ولقبااو |

 1 رد هتساتعم ور دل مهک (نانکبس) رد هنسک تعرحو عفو ی وراقو

 | نوساوا عاصش رونوا قالطا هب یدا لاصبتساو موحهو هل جو |
 | قولخو فولاو شوشب و كرانو مرن (اسقل كبس) نوساوا عابسك

 | هدّخطا ڭغا "روک هک ردندنرلتلع روک هدلن "رو لحا (لبس) رد هسک |

 أ هد هب هدر ضراع هدر وکو ردیا برطضم هل اس روک اعادروت لیق :

 ٣ كن درع ماسجا نالوا راشه هقورع هک رد هدرا رب قیسةیعح روند لس ۱

 | كحروااب وک رولوا ثداح ندنجاسلنا هبهدرپ نالوادلوت هدنر روا روک |
 | تغلو ردیرع هدندتعراضءب تغاوب ر واوا لصاح را "ررب هاشم هتغآ |

 ۰ EE روالوا بعل راوبد هاکنا هک روند هلی دالوب لوا لیس هد دنه ۱

 تشپو تو ربح هدشن رو هروتت ( هروبس) ارد یرود وک روس |
 لاو كيک درو سو هلا لوهح واو ( سوس ) رد هتسانعم ده درو :

 هس ودها لوهګواو(هسوس) روئد هنکیک یادغب دصاخ ردوا

 تش وب روئد قاک وق هکر د هئسن یک كک نالواضراع هدشاب هدنن "رو

 | یارو هلعه» یاح روند هرازح هدي رع رولوا ضراع هل بس حار

 : ر وأوا ربع شالت هک رود هد ه هراشت نلیکود ندنرغا قم و هلا هع |

 دیمو ( نتسکشوس ) رارد هثشب یادغب و رولک هنسانعم كیکو هاو ||

 رول وا انک ندکعا بارش عنو كکودو كود هدابن و قلوا سوًامو ۳

 هپ راویادغب هدشنارو یراکش (ی رابس)(ردهدنرکذ هروسکم نیس یتا باب )
 هدک رو لج هد رع رونید هن رایاص نالقوریک هرکصن دک دام یس هلینس ۱

 قتاَق و شروخان هدنن رو عارح ) عابس )ردتغا هژ.سر اف یاپ راد رکا

 شل روس هک ردة اف لوا عابس عل رلیدلنا صیصخ راضءب رد ساوه

 یتوا كروچو بویق روط هحرارق بورب دشراق هلبقءاق یدروغوب |
 هدتجاح تقو راردورق بوسیق هرجا ىع ول -ط نویق بوجاص ||



 هم ءاخ نوکسو ا ) مخس ) ردب رعءندنوب عابص راردیا لواش

 نا هدزوط نال وا هدناسلا را رد هاشم جو روط هلا

 هاتفار دشوقرب هلا اب سسک (كبس) رووا لامعتسا هدتیب وو تحالم

 راحوا هب اتفآ وب راحاق ندباتفآ هسار ردب ربغ كل هسارب شوق وب ردةشاع

 ررابب ندنوکر ردباریبعت لاةوط هک رد مشی رسهدننزوتمکح (تلبس)
 رد هتسانعم براشو قر هديب رع هلال محور دتغل هد هلمال ن کسو ءا رم کو

 قوا نابص كرارهک | هکر د هندانعم هیاق بوج هدننزو کش ( ےتبس)

 ناص هنج وا رکیدو بودیا دنب هغر دلو شاب رب ردجاغا یراکدید
 لوغسا مخ ه دننزو شو ېب هلا تګ یاب ( شودس ) رررک یرومد

 كتابن یراک دید قیراب یراق هدیکرتو انوطق رذپ هد رع هک رد عسا
 هدننز وە داشک ( هدابس)( ردهدنرکذ هموعصع نیس ثلاث باب ) ر دمت

 لاعتسا ی ر راک اک> راز اب وکلب رد اط ق ورعم هکر دیمفح هدابنس

 رد هثسانع» دنلبالاب و دو رارد ( هل اغیس)رلرد هرات زو هرا ذس هماعرار دبا

 ر واک هنساتعم كلکوماوسو رد هنسانعم كشوکو تس هللاا یمسک ( تكيس)

 قاطم ( سویس) ر د هتسانعم هروبس حورمشم هد هح وغم ( هر وبس )
 ناب یعچوا ) راربد نیلا فلات هدي رع روند هنکمک یادغبةصاخو كرک

 تغل جوا زوب هدبابچوا هک رد هدنعسر هلبعم نیس لصت» هب یسراف ئاب
 ءار ےض (كورارس)( رد هدنرکذ هحوتقم نیس لوا بابر دلج ییاک و

 روئید ماج هدي رع ردهنساشمر ویکو نیجرک وک هلاکو واودهو
 ( ندرس) رد هنسانعم ناسف كنس یشاط وکلب ه دننزو هرازه (هرا.-)

 ند ندرس هدشزو ه درکن (هدربس) یدنلوا فمقوت هلغلوا روهشم هلع

 رد هثسانعم تنش و رو درد هدنن"رو کردپ ( یر ) ر دلوعفم مسا

 هد نیغ (غب رس ) ردنغل هد هلیسراف یار هنبربارو هلیناتح یاب ییدباب و

 ضءلا دنعوروند هنحعااص م روا ول هنادقوح و قیص هدنن رو قق هلا

 ندک هک هلوا یکی راد قوا یرا هناد "رونه هکر وند مةلا ص لوا

 تسوس ا هلی س نوکسو اب رسک ( تس س ) رولوا شات روق یکی
 نفعتمو روند هصعص هدب رعردناب ناشوارعت هګ وب هک ردة

 لیفو هود هد زو لجا ( لس ) رولک هئس انعم ل چو یول دیو
  یسراف ل درخ هدنن "رو نادلوا (نادنیس )ر وناوا مسعا قاش هک ین رط

  EEEسس ۱۳

 + هک ردږعسا ¥
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 تاب یرلکدید ی دن ۵م هد رکو صویسهریوصوردب ر 65دد یم و کردن سا

 لەو ند نتخوس (تخوس) راربد داشرلابح هدب رع روند هد هتم

 كع رود هلارو زو فنع ردند داقلصا هالوهعواو (ننخومس) رد یصام

 ند نتځو س (هتخ وس)رد هن را تعم قم راقیح ںوکح وقهیطو قهحاسو

 رد هنسانعم اب و قآ ر دیفف دیس هدننزو ینص ( یبس) ردلومشمسا

 هماع رد جادیقسا هکر د هتيانتعع نا دیفس هالوهح یاب ( كاتس (

 یلک نرواو ها قآ هک ر واوا فذح ندنظفل لاندیسو رود جم وتسا

 هل یروهشم ( هکبس ) زرد ءاضیبلا ةمرک هد رع ردنابت یراک دید,

 یزمرق هکر دیکجوب ماج هدننزو كرقف (كربمس) یدنلوا فیقوت هلغلوا
 رد هت اعم ریس هد زو ور رپ ( ورس ( رواوا هدرلماج ردکج ور

 زر دربفص هد رع رونید هت زاوآو یسهعوا شوق هدنزو لیصا (لییس)
 تبلا ث اا ه دننزو راصح ( رایس)(رد هدنرکذ هروسکم نیس یتاث بای )
 هد هم EE 1 ر وا و هب هن کنه یخ دعرص مز واو رد هتسانعم هاخ مزا واو

 هدب رع راررافیح نس هريش لر هم <> هلقابا بوق مروا هنحا هک رود

 هک لوا هصاخو قاع باق قاطمو رد لاص مروا هدکرو هرصعم

 هراشا (هراس ) ررروئوک هر ل بویق م "روا هنحا هکر وتدد هفرظ والثم

 8 الثمر دوز رر ل لعطع نارق ورج روتوا هکر ده هراب یس هدننزو

 هک م دنکووج قاس هدنن رویراکش (یرابس) یک یورج تالو یورج
 لقوق هدیدنهو روند هد هنس هلیئس یادغب و هر زاق روئاوا مدت رک آ

 هلق ارب یرلکدید ناب رایدنه رد)هئاد یرلک دید تالفلف هک رد هب ساتم

 تاو ر د هتساضهاشورگشو دج هدنن "رو سایق (سامس) رردنا لوادت

 رد هدساعم تج و تعفشوناسحاو فطاو رولک هنس اعم لوبقو

 قعوق تنم هنر رواو كس انا نونع لصوص ر ین هنسکر , (هسایس )

 ه دن "رو یسایق ( یسایس) رد هن رلاعم كا تورو ناسحاو فطاو

 نرعبم همگو ردکءد نالئاسو نایعلد ( نایس ام ..) ردهباک ندیکلد

 ۳۹ دابا راهطا لرمي لوا رولوا ق الطا هنب را مان دایآ هم

 ز د رس قو ردم 7 دخابشسا (خانامس) رد رتا ۔۔د ی سا ع كباک

 رد هنسا ه٥ تهباو هوکش ورف ها واو (هواس ) رار د قانسا هم اع

 ا رد دنرلتوک " رود ناتر هکر د تادتیفس هددت رو ا رت (كانتس)
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 را و یس انعم شا هلا ۳ حّ ) درس ( رار د ج وتسا فرح جادیفسا

 لک وم هر روا نیر ۲ رود ضرع هدب رع رد هنسادعم نیم رور ۱

 4 ۳ یآ یکی نوا ند ةا ةن ۳ ردیدآ هتش رور

 هرزوا را هررعم * داق كزایسراف رد سا سداح مو ندیسش هامره

 (رس )ردم ناناوا رد کالرزود هکر د دن بأتعم دادس 6 رد رانوکوطرو

 ردص» مسا ند ند رسو رود همح هد رع رد ام ناعلق هلبااپ 3

 ما لعفو لعاف مساو ردهنسانعع تفگچ و قعصب هلا ابا ند ربس رواک
 تولغو قازو (ندنکفارس) رد هیانک ندیاتفآ ) نیشتآ ریس )رواک

 جدو ( ننخادنا ریس )رد هرانک ندکعا رگ راصطاو قلوا مرهنمو

 بار ریس ) رولوا هيا نک ید ندکعا بورغو قلوا موزهمو بولغم
 ندفلاصم وص یسودانو راعو قاوا رجاعو بولغهو نوز ( ندنکنا

 ردیام لعف ندندربس هدننزو دمشق هلب اب عض ( درب ) رولوا هانک

 راقتحاو لاذت هدک واس هارو مسرو رد هتسانعم تعاشو تدحو واوزناو

 ندرشف(ندرس)رد هما كمر و ماتخ هیرطوزاسورواک هنسان ٥ عضاونو

 رد هتساسنعم تبصو و قلرع او ےل سورو ڈر اطیرپ راویسانعءجواهدننزو

 قاصاب تا رب سام قاوا دلسو لک وتو مااقو یوم یا

 همان لیکجو قع! و ردهتسانءهم قلوا لاعاد و كمروک تراقحو

 رد هفاسم عطق دا ره هکر د هنسانعم كلبا یطو كمرود هلااب فو 3

 اا ردلوءفعمسا ند ندربس هدنزو هدرشف (هدربس)

 (ربس) ردندنساعآ ناتفآ (مایسریس) رد هن رااثعمیوطءو شا زودو
 ردلماش هنعوجج رانا رو ل راکعچ ر دسنح مسا هللا هد نيغ 2

 هلبار حدو ر دمو نم ىس هحار ردب راکدید نکلسف هکر دیسا ناحر فصاخو

 ردتلعر ندشنع ه قحرق هلبااب مف ( كريس ) ردتغل هدهدننز و مربا

 بوهیج هدنراشاب ادعا رد را هب وس هجواوص رواوا ثداح هدرلفجوح
 هلیااب نوکسو رارد هیخوراک و قلخ رول اب دن را روک و هن رازو هرکص

 نع وهرهجالآ هدیک رتوسرو هد رع هکر د هنسانمر رر هدخزو كنشخ

 رواوا قع لربساو رذا-خاد هدرآ هب وب یراص رد ید یارععز

 اررسک ( و اک رس )رواوا یرغصم كرس هلا لج هیغصت قاک و
 راردا ندتس رد سوءاح هک رود هنالف لوا هلی-راف فاک و

 د ناعس ده 3



> ۲0 ۶ 

 س درد هدنزو > هل.سراف فاک (یربع) ردذرا هتم هدناتسدنه

 یارس هللوهح واوو موم مال (سواربس) رد هنس انعم تنحو انعو
 رک هک رد ادو ریس هلی ۱ ارواپ حق (مربس) ردهشعانفم نيط الس

 لالا ج هک رد هنسانعم ناوح د اورد راځ هد هلدااب نوک سو یدئلوا

 چو یزوک, یسفص هنعولر و رربد یورق ایق هدیکر ردن ابن یراکدید

 دق رم هکر د ینفحم كلر بسا هلبااب محف (كربس-) راررد ید یکب وک
 ملا رزو یربس ) مهربس-) ر دفورم هلا كار ها ۳

 ماو رخآ یرب راو یسااعم جوا هدننزو یرکچ (یربس) ردیف دا رمو
 هشاب و ا س ورا كشر وكع و قعلجو ۱ هک رد هنسانعم هاهتاو

 زا مح رت تلاترد هتثسانعم لاعابو شع :انکحو 23 یا ردعهراو

 الاح رد قوا هک هاف: رګ هدیکرت روند جد ا ae هتسانجم

 جاغا یصب رب هنبرب نرع هک ر دب راک دید قوا ورمشیپ هدسنپ ناز ادنارت
 هکر د نفح یدرسا هدننزو سب ردا (سیربس) زررک كک یصب را و

 جان وا ناکوحو كنکدو بوشوق تآ رد هنسانعم ینادیم تآ

 هرکصذدنوب الثم رد هشسانعم دعل و هر 2 هاا ج (س-)ردهصر <

 رد هنسنعملالد هدنزو راسا (راتزس) روند سسن زا هدر كجورد

 رد هویهر هده كرا هدننزو نات دد (ناتس دس) روند راع هد رع

 لاخدا هبه ودا رولوا یسءهمش نا شرا و كشالو رس ذل هدشلخاد

 ردکعد یس«* ك وک سا باكلا ءابظا هدب رع یس انعه كتغاو راردیا

 قالطا هب هرول ن ويد هلق رط هاش رد نف ناتس كس ناّتسس ارز

 رک ا ندن ابسذا تعاو زرد کرا ےگ هددکرت و قاداکا هدب رع یدسااوا

 رج رواوا لصاح هدجاغا رک و رودم قروو لئام ه-ط اب قاسو
 لاا نوکس (كس) رددشم هب هق رسو بطروراح یعبط رد قثدلا

 لوا رایصک آ ردپا هایت یاب وبح نواوا ضرام هرلنکا هک ردتفآ قاب راص

 زر ردا رعت شم الثوا لةو شمروا كلاص هنیکا نارغواو كاص هدفا

 یک یس همت عاطو یس ساب رد هتسانعم همنوداکحهدزو داتفا(داکبس)

 ر واک هنسانعم تبراعو ردهنسانعم نادهمو قنوق هدننزو کش (عیس)
 عاب هدنحشاتولأب رګ ورم هع ندفلعو زاس هکر ون د awd ولوق یکبو

 هلبا هسرد هتسانعم هل راق تدم لصا یسفا حب“ وہ راراکب ناتو ۱

 < ین # ¥ 4



 یو -

 یراک درد نوک شب جوا هدهد وم تدم لالعت-ا هک ردک رھ ند جي

 یخد هلام هو هل راتعا قاوا لسیلف ی دم بودیا عوجر هیحاص
 رد هلل رابتعا قاوا ل-ٍاق تم اقا تدم نواوا مص ییتیحر والطا

 هنس اعم یعرعو قالتو اوا ورد ید ج یارس هیابندو
 شب جو جوا هسارب ز رواوا كعد دد-ع شب نوا هللا لیلحو رولک

 مرحر_ هدن اس ۳ (نانحبس ) رواوا شدنوا خرد هرک حوا هلغاوا هنسانعم

 ك رهش لوا یداوا كاله هدنلا مر هک یناثک سوماک رد رهش ! شکن اد و

 یراکدید كارزوا ) داس ) ردتفل هد هلال قرح قذحو ىدا یسلاو

 توت حوا هلهلوا دنن هس هللا ليلو ردیدآ عطر و رد. سا خم

 ناوردیقوشعم هناورب هک رد هتساعم مش هدننزو رادکش ۶( ران روو

 تكمظعارمن هک رداتشلصفروهش رخ ارولرا نفحرادنیساو ردیدآ تساتشک

 لبا چد لاذو ھموعصد ےم (ذم رادنبس-) ردندم یکم هدنج رب تو>

 ندیس۳ هارو ردروهش رخآ ند هيس دتس کرد هم اسم نمرادنفدا

 ضراو رب و رولوا یرادبع هدع اقلا بسح كسوحمر دیس سماخ موب |
 رلقا وروف و نامرواو راعاو نیمز هک ردیدآ هتشرفرب و رواک هنستعم

 ردقلعتم اكا ور حاصمو روما هعقاو هدروب نم موب رداکۆم هرزوا

 زود دیس (زو دیس ) رد هتنسانعم نادنوس نانلوارکذ هد هح وتْف (نادتیس)

 نالی رک هناب كنکرد هروا كرداح هک رد هنسائعم هع ةو ردا هدننزو

 | (ندن)روئاوا مبعت یکی وک رداحو يتشرغا رداح رد هلءط كلدیسهنروا

 كارتر محو یسزاف لد رخ ردیس هلاما نادنس هدشزو نيچ مرد
 ند نویس هدننزو تخورف (تخوس) یدناوا رکذ هکرد هنس انعم

 كعرود هلبا روز یی هنسنرب هدننزو نتسخورف (نت-خوس) رد یضام

 رولک هنس انعم قهرافج بوکچو رد هشسانعم تج اسو قعرتابو ۱
 نبیس) رداوعفم مسا ندنیخوس (ه وبس ) ردند دادضا هجردءتوب

 صا لعفو ردلد ناداعبا و ردد مسا ند نح وس هلا ه2 یاز

 هازاخ ردل یعتسم لسعف ندنتخوم» هدسننزو درورف (داروس) رولک

 روقيلاو ردیارمخ اتو قوعو رافیطو راجناسو رت رود ردشلوا لدبم

 | یجج ردناب وا یارو یجدیا ريخ انو قوع ( راک زوبس ) رده رلانع

 ٭ یوو #۶



 یاب مط (دهبس) روند هیهنسک یجلاص هیادرفو یجاللاص هوا یر و

 بحاص دی و ركع هیس رد هتساتعم رال اهو رکسعرمس ها هدحوم

 ردس رعء دیه صا روئاوا قالطا مک هداشداب هل تس ام :وب رد هد اگه

 (نادیهسس) ردص وصخح مع هزاتس ربط لواء دیهبس ضعلاا دعو

 هژرااه نوکسو اب سسک (رهس) رد هدر ر هدیفس وه هدخزو ناک هکن

 روند ءا” هد رع رووا مست ای اک هس ام: تالو ناعمآ

 طیحو رق ثالف طاح هکر د هنسانعم شنآ "هرک هدننزو راتفرک (رارهس)

 ناس ارفا هدو ریس (مرهس) رارید ید رثا *هرک رداوه رک

 ندش رش زردوک نرم هدنکنج خر هدزاود ردناولمپ ر, ندنساب رقا
 رد هنساسعم ملط هبا هدحوم یاب (دنب هرهبس) یدلوا ید ا تم

 هدب رقردناب+ یرلکدید هعا قآ هکر دنع كات دوس (كاتس)

 بارشو ہکر سس کا هدب وک هل.سراف < (بصس) روند ءاضیبلا ةمرک

 ترد (دییس) رد هنس انعم وک نالوا دقعتم هد ناکش صرف هدنزول

 رد هعاقرب هدایمز ناروت ۲ رد هنسانع ضام و قا ۱ راو یسانعم
 (رادمس)ردیدآ قعرارب هدنارا * یدنک ندنعن كعسر ردوبد رب ۳

 درج رد ه اور هدسراو هدننزو نادیاک (نادریس) ردیف راددنوس
 2 8 5 " ی ۰

 هک یشا درغوب ی رد هدس اوم اس اھ هلا ود> وم یاب (ایدیس) ر درس ان

 هکرد دتساتعم م دو كرابم هل.سر اف یاب (اپدیس) رد راکدید ا هجزول

 ردیذاک رج هکر داوا حص ( الاب دیس ) روتوارمبعت یلروغوا یغابا
 هد رع رود دنع“ وه زا هدننزو رک دوس هلا هدح ود یاب )ر ديس )

 راړړد قب هد رع رونبد هکنبس یرویس هلږسرافیاپ (رپ دیيس) رار د فيه
 رد دآ ءایک یراکدید یک رسو رتشا هدسیکرت هل یسراف فاک (كر دییس)

 ر هک وب دیتا 2 (انهب دیس ) رار د هام هلع هدب رع

 هدب رع رد یراکدید یلک نرواو هصا قآ ) كا دباس ) ردقداص

 قشمراص قاو جالوو كاكا 5 دراد ضصءد زرد هاض اا دم رک

 لواو رردا رە قد رک دک وک نال وا لاه عتود رار د جد

 تغاید یرد هلکناروا وا یس هوره 2 م روا معاص معلاص هلو كات

 قآ هللا ه چم یاځ (راخ دیس ) رارید د وراد ورخ اکاو ر اردنا
 زد هدرلغاطو هدراغاب ردکلنکرب یاودرارد جد یک ۵ غول هک نایت



 ردقراعتم هلکعد تک وش هدا ًاطاالاح رار د ءاطبلا هک وش هدر رف

 هدلسحر هللا امرخ رد رج” یراکدید قاوف قآ هک جاغا قآ (راددسبس)
 رو د هد هر یرلک دد توکسقآ ندنماسقا توکسو راد نالا جارما

 بحاصو زونید 4 هننک تمه بحاصو م رکو درعاوج (تسد دیبس)
 رول وا تراشا هنیرلت رطح مالتسلا هیاعو اند ىلع ی یسوماضر دی

 بوبارضوا هی رات الو نالیکو لد ردبدآ رهنرپ هدناجاب رذآ (دور دین-)

 تویلنالق قاحاق باق هاکنآ هک رد الق (یورد-س ) رول کود و کد

 تشفگینودبمسو ول" رول ینهرفو ند هتک شود و ینارولو رارد راه " أ

 ردهیانک ندعاوا راکش" او ره اظ ( ندشدییس) رولوا هیان ۱۲ هری هتک

 هلو» حف (د صدی ۶ )ردهنک چرک و قولخو ی نمو طلاص (راک دیس )

 تابلوی رواوامرخو لشي قروو ضا قاس ردنابنرب هدنلکش "روزا ناتسب
 و همان (دیس) دی ربغص عون كمابن یرلک دید یکنکد نابوچ
 ح77 هک ردقداص رهن هلا ةي ءاه (هدییس) ردهشک یانو

 ناو رار د ج وت سوا هماع هکرد هنس انعم جاد -ےفساو رد ا

 هت راغا ینزون و کیک نفص هکر دو لیصفا كنعاونا ردندنران وکزود

 هللا درغوب هد هب ورک ندكلا بودا قع“ ۳3 یرک هرکصتدق ارحا

 هل حوتقم لاد (مد هدسد-) زا هیلا رارکت هرکصندق دنورق بوروغوب
 رد هنسانعم تو مد ردترادع ندنسهر اغا كن رب حایص هک ققو ۳ اص

 یرړییک كنابن یرلک دید یکنک د ناب وج هک ردیعسا ز يه خرد هللاد محو

 مسره دناردنزامرد دیس ود هک ردغذوبد دیس (یب دریس)ردیعون كاکرا و
 یدتک قرهلغا ندنک اه 2 سر تیقاع بواوایس ریطع ٌدعفو هلبا

 هک ردیروهدنابص هدننزوراحد (رابس)( ردهدنرک ذ هموعم نیس ثلاث باب)
 هکر د هنسانعء هناخ تاوداو تالآو روند ثارحهدس رعروایک وسرپ هلکنا

 ۳ ضو>ح رک رود دنا قح هقیص مزواو روئاوا ربع تدبلا عاتم

 هنکنم هک نوسلوا بالودوخ رج كرک و روتاواریبعت یلاص مزوا هک نوساوا

 مزوا هک روند هفرظیک دىسو هفک فصاخویناواو فورظ قاطمو روند
 ) دربس) رولک و صا لءف ند ندربسو رارروت وک هرخآلګ بوق

 رد هنس انعم ملسا و قم روشباط ( ندرس ) رد یضاملعف ندندربس

 قاصاب و كلبا لک وتو دحوتو اوزناو رواک دنس انعم تصوو قل ریصاو

 ¥ كعانک و ¥
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 رد هئساعم راقتحاو لادت هدک ولسو هارو مسرو ردة رلانعم كع انکحو ۱

 دی رود ه-دمعااص مزوا لوا هلا a °2 نیغ نوکسو ۷ حً (غیربس)

 هدحاغاو هلوا یک ید دم یراط هدرخ شال رو ندکعج کب یز هراد

 رد هس اعم یقتسم طاربص لو یرغوطو دود هدهنههلاصامرخ نالوا ۱

 هب هار شوخ انودب رازآ غامدو هبرک هلثیس نوکسو اپ مط ( تسیس) |
 هماج ل انعو هذ یریغو بارش شلاح رقابو یس هار قااب روید

 هرجا بوک هدننزو هک (هعبس) یک یس هحار نغاو راش شخلفوکو
 رب بت قعرق هکروتد هک وک نالوا دة هدنزوب كن هک رمسو كتهداب |

 هکر د هدنعسر هل مهم نیس لصت» هنانثم یان نا یجشدرد ) روئلوا |
 هسح وتفم نیس لوا باب زدند ییانکو تفل شپ ناسهط هدا چوا ۱

 رد ردن زاب و دنز هکر د هنساءاتسا هدننزو یم (اتس) (رد هدنرکذ |

 هک رد یففحم دناتس (دانس) ر دس هد رکعنصت تشدرز هدننببآ سوح

 ندادن (نداتس) هنس انعم ردا ذخاو رولآ ردعراضم لف ند ند اٿس

 زدلب ردیففح هراتس هدنزوراطق (راتس) رد هئسانعم ذخاو قلا هدننزو
 یرلک دید هیسوءانو کالج کج هیت اتش نادهشب و هسانعم بکوکو

 ناییاسهدننزو هرارش ( هراتس) روند هکننسیرویس هدنتشا راثان نج ردهدرپ

 رکذ اقنآ هکر د هش رلانع« راتسو رد رداح ناثلوا رمت فیس هکر د نادا

 هدننزو ناتک (ناتس)رولک هثسانعم رطسو یر ومد لودسحو یدناوا

 هناسف (هلاتس ) هثب رلانعم لاو یجآآر واک رمال عفو ردلعاف مسا ندنداتس
 هدننزو دنوامد ( دنواتس ) روتاوا رمعت كشدا هک رد هتسانعم هلاتسا هدشنزو

 هداشکه دنزرط ناوبا کوا هک رونی هرلنکسم یک نیشنهشو قاط راج لوا
 هرزوانوئسرپ و رد هث.دانعم هلاک اون دو هفص ك سکو ب و لوب وهلواوانادیمو

 رکم هدشزو هوا ( هوا تس )رار د ځد ه هناخحاویدو هب هفص ناسئاوا اب

 رشح هکر ديف ریشسر هدننزو زبربل ( ینشس) رد هنسانعم هلرحو دیک

 نانلوارععت رطاق هکر دیففحم رتسا هدشنزو رفس (رتس ) ردنا ەم تعایقو

 لارداو سح هدسنن "رو اسکلف (اسزفس)) رونید لغب هد رع رداو راح
 ندا قلعت هرهاظ ساوح هک رد هثساثع» سوس # (ییاس رس ) رد سام

 یک تاسولهو تاقوذسمو تاموعش*و تارمص,عو تاعوع ردرل ةن
 ( اکرتس)یدنلوا فیقوت هلفلوا روهشم هلعص ( كري ) ردیلباقم تالومعء



 هک ردرنص مودرهس ضا 5 زد عصر ینهرق لئاع ه۵اءس هللا

 هد همرکع هکمرول نهر جش روند قرزا لةم هغعص لواو یکم لقم هنن رک

 راربد لقو هنسورفو شیهب هنشع هزان رد رعشر هیش هنج اغا امرخ رواوا
 راب د تار سفت هلرفعص كنج اغا نوت زراضمب و رواوا هدهد راد برغم

 مسا هدشزو كنردب ( كس )ردعفات هب هلو شبا و راح ییعبط
 یراکدید م ال ساادبع هلق ف هدیکر و مص ۱۲ حورببهد- ر ءرک ر دایک م دره

 ییشدد و ی کک را ق اهتم هن رب یر, روا نم تابتهکراردبا لفل هل وش ردناج

 شارک هب رب یر هیوراقوب یرلفاباو یغاشا یراشاب هدنلکش ناسنا یکی
 شاراص ه-نعاص یلوصو هنغانا لوص كنسشد یا عاص كنکک زا

 هتسک ناراقیج ردناج بیرغرب شاوا عقاو هدنس هل زبم یجاص یراغیلو

 تلوهس هغامقیح بوزاق یتفارطاادتا ندلجا یییداوا لاله دقو "رآ

 یراکشرپ هنکوا كبلکو بودیادخ هللا ارپ هنغرب وق ك.اکر هدک داک

 تابث ه دقدانآ هلص رح هش رزوا كنآ باک ررات [ تاراد-ةمرب و روئاج

 ید یسا عمر كاا كرتسو رايج ب ووڈ ندنر ید رول ص

 E بیس ر دبل فورمه مش رط نالوا رعم هک رد 2 رطس

 یلکش یک هکر د هنسانههایک مد ص موق رم كنرمس هززوا ییددس واک

 هلغلوا ترابع ندر زوو هاشداب یس .دام ید لرون نع با ردنا ترب لعنم

 راکم و هام هد-نزو كورم ( لوس )رلبدید كرس یخداکا هلتسانمو

 تقرسیع-طو رولک هثسانوم لامس و "رتو درع و یوخدب و رد هتسانعم

 ه یراق نمروغوط هدننزو نزاق ( نورتس)ر وند هده هنسک لوبح هرزوا

 لثم هلی ارنتس نة رتسا تفاوت راد رعسق هدیکراو مع هدب رع روند

 كعدرزکب هرطاق یبکر یانعء هلغلوا بک رح ند نو نالوا هنسانءم

 داو هداز ندرب هکروند هد هب یراق لواو رداع ه.ش هحورواوا

 قاءط نعل رد هئسانعم ندز كنك هدننزو لفک (لتس) هلوا شءروغوط

 هثدانعءكمرب و سسوروناوار.ه: قااحكنوک هک کود لب كننک دو قهروا

 ندرومد یراکا رک هکر وند هنس هب رع نهر هدننزو جره( جنس ) رولک
 هزوک وا هلفردنوب رواوانیکسک هدخاغو یلهنادند ېک یزغا هرتسد یرغاو
 هدرارادد مزب رو هرغوط ه درخ هدرخ یرلباص كن هلغ هکدنود بوشوق

 هدرخ هنیزوب رب كن هتخنرب ېک وم هکر واوا ځد یعونرب و رارد رجرج اکا

 هک نیکسکو #
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EIST 

 % ۱ را

 یرلباص كن هغ دهن هک دنود توداراوتسا ی رلشاط قاحعح نیکسکو

 ر> دو هرم ذو رارد جد کو نکود هد کرت رون هرذوط قفوا قفوا

 یک لاعا نو اوا یزاحو یک لا ومار اسو لالغ نوساوا قیقح رد هتسانعم

 یاب ( ریت ) رواک هثس انعم لاشو ناماسو بابسا لیصحو لام مجو
 اورپ (اوتس ردهنسانعم سشلو رش حو تماہق هدنزو رخ رحم هللوهحم

 نایساب ردیدآ منصر هدیه نزرمب هدیشارت ندشاط هراړکر هدننزو

 رولوا هدلشر بیر هراع نامان تب كنخو تب خرس هدن رب كن رلغاط

 یدئلوا ناب هدن»هر تب كتخ ردعض ومر هدام لب هلبا هن رخ نایعایو

 هدنن زو نادونع (نادوتس) هدننزو مدمه رار د جد مرسل هک لواو

 هبرب«۰وروخ د هاخروک هک تراعو هق نالیابهرزوا یرادوک نائسرپ نا

 ( رسوتس TEE ارد هد الا لها رولک هثسانعم هدو سو

 هدشئزو هسود ( هسوتس )رد هتسانعم ه .طعو هند هدننزو روک

 روکناو مزوا هلبااه یا و هد دشء یان حق (هتس ) ردهبان« لوا دو
 هر نسل شلاق ند هک و شاعکو روند باع هدب رع رد هنسانعع

 هدب رع رد 3 یادم ماداو هکر سو راردا رع طارب فرع تاج هک روئد

 رد هنساءهراکزورو اند هدنتفا دنزاب و دنز هدننزو اهدب (اهتس) رود لخ

 رد نائسو هب رح عوار و ردهنسانعم كيلح و دالو هدنزو یدب ( یس (

 تورک زاد شن ترا هدقدلوا توف کوز هک ررید هب یراق لوا رلبدنهو

 رانلاب قارحا نب رلاتوم رازاتب ربق الصاد ذه "هرفک هک لوا مولعم هنا هس هلی

 شنا ےظەر هرزوا یرلتداع هساوا د رع یسهجوق كن راترب الث راردیا
 هدنیح لوا ید یراق لوا نکل راراقب بونآ هشت یی هفیج لوا بوق

 زراثبریارپ هيس هجوق بوربک هروب نه شاآ بویک نی راسابارخافو نیز
 نسحوادردیک هننج یرغوط یراق نات هل رطوب رد راساناب هک یرلثههرپ

 قباسورران CE هل هلج تولوا یرلب راق رفاو كهدارپ هاک رردیا براو

 هک رد هنسانعم اهتس هدتغل دنزاب و دنز ( ایتس ) رردبا عازل هدنصوصخ

 مسا ندندونس (اتس )( ردهدنرک ذ رو کم نیس قا باد ی
 یقیصوت بکر تو رد هنسانعم لج رک ذو انو حدمو كکوا ردردصء

 لفورارید اتسدوخ هب هننک ندا ح دم نن الثمرواک لعق ےسا هل رط
 ۰ 3 ۳ ۰ گپ

 ندان هلبا هسدر د دا نخر هد.ه- وه ورد ۳۳۹ هیسعسو ناب اسو رولک را



 هثلثو یک هوضرو نزود هرو رود جد هژاس ی چوآ بواوا بآ رح

 نوا فرظتو لسع ینهدعم ندطالخا قا را ىلع هک رد ےس دم هلان

 نول وایصچواندننو وایدب كدر و ردحوتفر حوبصحدف جو | نالا
 هراتساتس ۳ دز ۲ روئد د رف الاح هک داف ۱ ردرلنول یو ردیدآ

 ۷ رارههد 1 زرد هلواط ۱ هک لد وط 0 رک هناخ + روند جد

 یات هسورارانآ ھه رزوا هه دراو ینا نیابعکو رد هب وص

 هدننعک روثلوا قالطا همواعم ددع جوا ردکعد تاو جوا هک رد ساته

 ردعلژاب لصقنم الما مسر هدهبخا یتاعم شبوشا هلیس هظحالم تیفصو

 یرسغ هکر وند هنادفو هرملف نوزومو هزات هلا ° یاخ ( خاتس )
 هلاد یرغ هکر ون د هلاد هزات لوا عملا دنعو هلوا روهظ *هدزرمس ندخاش

 ردیطام ندنداهساا هکر دیففگدانسدا هد زو داتف (داتس ) هلوا شلراص

 فو نددناتسو هدسانعم یدلوا ءاقو یدروط بولیکید هرزوا عانا

 (تاذاتس ) هتسانعم ردیاذ خاو رول | ردلبقتسم لعف ندندتس هک رواوا

 قم هلمطو رد هساذعم قعرعشذ یرغوط یراقو وص هلا ھا

 عا هک رده نداتسوا هدننزو نداتف ( نداتس ) رولک هنسانع» رطا تو

 (راتح) رولک هان ذخاو قلآو رد هنس انعم مایقو قع روط هرزوا

 یسانعم ید هدننزو هراشا (هراتس) رد هنسانعم بک و کو زدلب هدننزو راک

 یللت جوا ۲ زرد ځد هنايماش رد هنسانعم نایاسو هیسع ۱ راو

 مسر یر رګ الصعنم هدانعم وب یک هوضرو نزودهرق رود هروشط

 رطسمو یرومد لو لح ٤ رد هنس اعم یکو کو زدم ردال ها

 اتس افنا ےک ہت ردنو وا یهجوا ندنو وا اب در ۵ رد هنسافم

 یکیشیاومق ۷ رد ه:تانعم قفسو لع 7 ی دئلوا نا هدشهدام

 یرلکدید لو نروا هدیک و هک قلط كس ( نیمز هراتس) رد هتسانعم

 روند ضرالا بک وک هدب رعرد رخ رب هک هغ گو فاو قهر

 (ند رش هراتس) رد ےہ دارم هک یبشدیا باہ زدلب (رعش هراتتس)
 (ساتشهراتع) رد هب کن دقلوا رادب نویعون وا حایصتات هک قعاص زدلب

 غارچ (عات۔) ردلاب اترهم (ناردسنلق "هراتس) رد مرا لسهاو ےن
 هد هراط لواو. روند هباط صا دوس زونه ۱ راو یسانعم قلا هدنزو

 ۳ ردهنسانعمتآ قلطم ۲ هلوا شماعانفرب ازونه هن رزوا هکر ون د

 ¥ ضزوفرط



 ر وایغاص یدس ۶ روئاوارب-عترمسق هک مدآو تآ معو نحروغوط |
 هد هیهود یهروک قوح یدسو رارد اریعذ هود لاعاص 13 رود هود

 زون و ورد هنس انعم ن رسو یرغص ۵ رارید نبللا رب رعرلبرع رود

 توروس ندنراک وک راسا هدننزو كلاس (كلاتس) رد هس انعم نورسو ||

 هزاتناقیح ندن رالوق همعآ ةصاخو نادفو ملف كزانو ها ناقیح |
 راردنا رعتیعذ نیفشع هدرابد ع ز رولوا لو ات هک روند هرملق شوو

 (ماتس) نوساوا هزانغوهزات یدد رد هتسانعم خاشو لاد قلطهرلطعب و |ا

 + هعسرو قاشابشموک اب و نوا فصاخو یغارب راویخر تآهدنزو ما |

 یسانعم ترد هدنزو ناشد (ناتس) رولک هنسانعم هناتساو كيشواو روند

 رد اکم فرط ۲ رووا رمل ن ودلاح ٤ قکا ه-- رزوا هد را ۱ راو 5

 قو فال دک یک ناتسونو ناتسلک ردص وص# هیدبلغو ترک |

 لمحو ررصی ۳ ردکعد قلشما ناتسنو کالاک ناتسلک رونلوا رمت هلا

 رد هنسانعقاشوباپ و كيشٍا هکر ديف ناتسآ ۶ رد هنسانع تقاط یو |
 هدننزو هایس (هاتس) رد هثسانعم هلو بب رقو رکم هدننزو هوالع ( وانح) |

 روخد خد هنوتلاو هسعقا زمکو بلقو هنس انعم ز ملل ردیففخم هراتم

 حدمو شک وا ردردصم لتصاح ند ندوتس هدشنزو شدارف (شلاشس)

 هدیصق هکر د ر هش صاو هطد رش (ماکشداتس) رد هنسانعم نیس و ءانثو |

 هکر دب راک دید تدیءهاش لصار دی ییبداوب ماتخو ماعیونشعاب و هعطقاب و

 اتمه (ربتس ) ردتب نج هوا لاقتنا هنفصو ح و دم بیشللا دهر
 ینلنااق كش نالوا نیلاق (یانریتس) رد هنسانعء محو نيلاق هلانوکشو
 رد هّته>ح ینلنوزوا الثم رد هنساىم ناکمو تهح یان روشد دتهج

 هم روب نه یانعم هدب رع رود یان مت هنتهح یتلنکسک و یان زا

 ر دغو لوک هلبا هج یاخ نوکسو ات حف (رس) رووا ربت هللا

 ماع دیشج بوبلشاب ٹوک هتان رددآ هعلقرب هدسرافو رد هتماتعم |

 ر“ ۾ هاف لوا هلتر وا هلډاوا لوک مظعرب هدنآ ردهیارخالاح یدابا

 ءاخ نوکسو ان حد (ه-هس) ردیرلب رعم رطسا و طسرلیدپد رتکساو
 رد هنس یراکدید رواق هلی رګ هک رد هنسانعم لاب رغ هللا هحوتفم نیسو

 (كبس) رد هثسانعم تعا شارت و قع زاقو قوب هدننزو ندرشف (ندرتس) ||

 هکر و لوک ملا اترسک (ل2-) یدالوا فیقوت هللوا هل یروهشم ۱

 < یت # ۰7



 دص نعو رد اخ اذاو روحو € وک هدننزو ٤ روق (م-) ا ف نأ حم

 اط (رورپ س )رود اد ەد رع رواک 0 ان كرروک و گر هل و

 شاطءلا در دّشو یو هدنزو هنکش (هنتس) ردراکافحو یدوءو رادغو

 قبؤر یشا ندتهارک و حد هدتناغ هک لرد هتروص لواو رد هنسانعم

 زوسو ردععب رغآ هدوش وا زرد شام سولاکو هر وتشح و هنعرط

 جنکش ( ج“ رواک هثساتع» دیاعم و جول رابا لوق یو دنب و ناسا

 ج وا هاوه واو (وتس)رد سام ج نانلوا رکذ هد هح وهم هدنزو

 رد روم قوتسرر دهدهنوتلاو هعفاقوب زو باقو رم و روش دهروشط یللت ۳

 رد هد ساند جدع هدوتسرد هنسانع«حدعو كکوا هد زو ند ورف (ندوتس)

 یراکش «دشنزو هوکح (هوتس)یدناوارکذ گرد هسا م ندرس (ندروتس)

 هحومو دعا و رد هنساتفهرارف و قجاقو رربد لواب هشوق لوارود ۱

 ناوتانو فیعضصو روکرو لیلع هل اه یاعخوا 2 ( دتس)رولک هثسانعم

 ناوئانو فیصو فیعءضو رد تنم تحاطودانع هلن اترمسکو رد اسا اعم

 ندیهیتس دانوم لعفند ندیهتس هلبااهوات ح ۵:(دهتس) رولک هتساتم
 رد هے رلانعم ابا هدب رعو هطا س قءهرغاب و قعرغاحو كا داندوج 1

 بورغاح هدوهس و نسردا تقلا غو r ها طخ یاب ) یهتس (

 ها لوهع یاب ) حت )رد AEE نسرابا قاتالشو افوغ تورغاو

 یکو رسو نوتسو نا شاق رده اسان٠ قشرو مقسمهو داد

 شماکید یرفوطو رولک ما تماقتساو لوطو قاب رغوطو قانوزو او

 رپس هد درو راد (رتس) رولک بک هوک او یاب عاطو رد هخسادعم

 شنوارد هصحر ند ز ربت نمنالو ضر هو قرف هک رد او

 رد.مهرد یھ قلا ضعبلا دنعوردکناد قلا لاقثم رهو ردا لاع»

 بصولو دانعو 3 رد ردصع ما ند ندی ریس هالوهع یا ( ریتس)

 هدانعم وب و رولک هن رلانعم ضد و دعحو تعوصخو نحو رد هثسانعم ۱

 ینکرسو دانعو 2 هر از جت (هارتس ) رواک لا مساو سا لوف

 ىد-ءاو لطو رواک هم انڪم نيکو رهذو تموصحو لادح و رد هسا ھم

 2۳ دهآ وج ی۶ل رد هنسانعناهالوح لج هلسراف یازو رد هسا تود اجو 1

 نالق هل ضف هرزوا یداباسح ندتفرط یطرع كشبا یرلکج هلشبا
 یرلنا هک دلشیا یرالتر اس رزرو هرزوا لاح تویلسیا یرلتا هکر درالت



 هدننزوغب رد هللوهح یاب (عینس) رروغارپ هف رط یکیا بور و هلن رلعمرپ

 روند هر هنسذ شلکید یرغوطو مغتسهو یرغوط ۱ راو یسانهم ترد

 تل اعو دانعو 8 ۶ رد هتسانعم كلذو نابس] ۳ رربد هنشا عاط ۲

 ك راو ناق نالوا دععنم هد هرات هالوهع یا ) متس) رد هت ساتم

 ش۱1 قوغوص ضهبلادنعو زلوکوا هراب هجق دامقیج هر ارنشن هکر دلارو

 هدوضهرب هدخیاورر و روئلوا رببعت شلوا حشو شعزآ هک روند هیمرا
 (دهبنس ) رولو! ثرومیماخو هعفدعلوا جارخا هک رددساف مد ثداح
 یاغیحو اغوغو هدب رعو روشکچو رولیراط ردلبقتسملعف ندندیهینس

 رد ردصم لصاح ندندءهینس ( یدنهینسو شهبتس) ردهنسانعم ردیا
 تفلاعو دانعو رب (ندیهتس ) ردلعاف مسا ند نديه ڏس ( هدنهتس)

 هطاعسویافیج و تعا كل ثك ر س بویاسازوسو قاراطو كلبا تموصخو

 (رد هدنرکذ هموعضم نیس ثلاث باب )ر د هنب رانعم ناق هدب رعو اغوغو
 رار د د اتسارد ریت كنبات دن راب و دنز هک رد هنس انعم انس (اتع)

 ناوا هلان عض ( ناوصس) رد هنس انعم موق ره دواتس ( دنوا تس )

 قعزاق هدنزو ندرع* ( ندرس ) رد هنسانع» مظعو كک هک ردیففحم
 مظع هدننزو كرزب ( كرس )رد هنسانعم كءا شارو كمولوب و قعو و

 سرلا بعصو عبطاا دیدحو دنتو لا هثخو رد هنساهمولتءاهشو یوقو
 بضغ هلفاک رسک ( شک رس ) رد هنسانعم دناعمو ج ولو رولک هتسانعم

 هکرد هنسانعع نورس (نورتس) رد, راقم لاچ و طا رد هتسانعم لالحو

 دنواتس رد هنسانعم دنواتس هل اواو عف و هرمه دم (دنوآ نتس) یدلوارکذ

 اش هر "روا نوتسو هنسانعم هتخ واو قلعم هر روا كرد ر دیففندنوب

 (راوتس ) یدلوا لع هد هناخالابوالث قا ط راحو هنا اویدو هفص نالوا

 نیماو رد هنسانعم طوضم و مکحم "و یوق هکر دین را وتسا ه دنن زو راراک

 ردتغل هد هلاات مو رواك ه رانعم قیدصتو لوفو قعاناو هياع دعو

 هدننزو نادوهح (نادوتس) رد هنسانعم راوتس هدننزو ناتهب ( ناوتسر

 ن دوشک (ندوتس ) رد هنسانعم د-جدویسهناخروک س وح یک نادوتس

 مسا ند ندوتس ( هدوتس ) رد هنسانعم فصوو حدو كکوا هدننزو

 هدننزو روضطح (روتس ) رد هنسانعم فوص ومو حود# شاوک واردل وعفم

 یک هودو كشاو رطاقو تا رداب زاح نالوا یتیحالص هغلوا بوک



 تالا هکر دض مر وب روند جد قلع كيبلب اک وب ردتلع نانلوا ریہ سفن

 ناغواوص نوک رولوص ین مت یبحاص كضموب رواواضراع هدست

 تقاو راترا-ثخو بویباوص یک شاوغواب و شاروب رد ی د ق واع
 ) خو نفرات رک ؟ذ هیوصم نیس ثاات باب )زدزاجەد ہل سراف مج

 روند هنس هلوط رابموم هدنلزو وکرپ ( و" ) رد هنس اسم واو لزوک

 | ن دنت“ هدننزو هت (هسنخ-) رواوا هباک ندتیلوحر تلاو
 هد ز و هرهم (هرشس) رد هس ا شملکحو شا رط رد وعم

 ب مو موکحو نوب زو ردلمهتسجد هدمکرت رد هنسانع شدا سل را

 اب ) رد هنس اعم کل ریو ارهتساولره هدس رعو رولک هنس انعم

 ر دعا ندسفنو ظا رد هسا: م مالک وژوس ردت هدولا حو اخفض

 ردشاک ندم الک رازالدو نکشرطاخو تفا طا یب هلتفاضا (روجنعس)

 هد هلا هم یاز یلدب نیش رد اک ندشعصتو دنب (شورفاد نک“ )

 رعاش ( نارننهم ) ردم الک دراب و هم یب (رب رهمز نخ ) ردزاج
 ندهثسک ندا ارتفاو كفاهرب نسلصا هفلخو ردناوخ هصقو حادمو

 )“ن رک“ ) رواوا قالطاهد هسانش هتکنو فراعرالکا روسورواوا هیاک
 یی رک ) رد "روس لی (كنس نع" ) رد هنساسنعم نار نح“ ج دوب
 لآ نواهدیابجوا هکر دهدنعهر هل 42 نیس لصء هب هط وهنه رغ لاد ناب

 هدننزوادف (ادس)(ردهدنرک ذ هح و تقم نیس لوآ با ردّجسع و خا

 هب ورمک هدقدل رغاح هدرر فوحو یلاخ والثم ماجو ددنک و هدنغاارا عاط

 ردب رعم ندنو ا دص روئلوا رب .هت ولان هدیکر روئد هّوص نالوا سک«
 ندلنام ر رهحونم رددآ هب رقرب ندنر ارف هدنز و هنالع (هادس)

 یدیا ندنفاقوا هنا شا مان راهب ون هدالب كد هی هیم السا تاود روهظ
 رک ذ هدنس هدام هک هتن ىدا رووا قالطا كمر هنسالوتء كفةو لواو

 ردییساش شوقر صوص هالو روهال هل: | ارواه حف (ارهادس ) یدللوا

 روند اج یذوم یراکدیدناذ هغالوق هدنزو هاه (هیایدس)

 برع هدیکرت ارد ید ر راک رد هویم یراک دید قب هدننزو رده ( ردس)

 و هدنک و هد راع ردا یره ضا دنعو راربد یسارک

 هد يکرت رار جد یور یې بذاک ردس هک رد راو یوئر رولوا جد
 (ماکدس )رار دردی رع قغاوب و رد هويه یراکدید یسامرخ نوزبارط

 < ماندب #۴



4 ٩ 3% 

 رد هنساثعم سا هد هل. اطاعت ترو رض ند ةو هد زو ماند

 هلفا سوق هدننزو سیده (سک دتس) رد هتسانعم هاک رد( هاک دس )

 مکلا یطاغ هب وامس مالع هدکر ردد راک دید حرف سو هک رد هتشاقع

 سوح (سود-) ردتفل ید سک دش رد هاوه "راد ناناوا رببعت هعاص
 راع ص ردم دنفص تبوح هکر د هنس اوم لب ہرا صع هدثنز و

 | حواهدشزو موعس (مودس ) ردف و رعم یهو تی وج راردنا لاہعتسا

 اوتف هدانمط یتسحابا كل هطاوا رړ دآ طوا رهش *یصاق یرب راو یسا نعم

 | ندا رد اثم ترض مودس یصاق نم روجا ترول ايب قسح یدر و

 بولک هسوآ یکیا هن رروصحت تکنروطح نوکرب هک ردوبیرب ندنراروج
 ا رد راو مفح مهرد كي هدنرژوآ كنو مب هک دانا یوعد ندرخآرب یر

 ۱ کس هرکصاد داس شا نکل رد-هقاولب هکندید ی د هاڪ ید م

 : ی رد كب رول من هد ماع هنس شا هک م ردنا زابل ندرس ردەجەلوا

 هنس شد قو رواوا تج زاکب هلو یب یعد موب هاب هدک دروتک نوحتاادا

 یعدم هلبزوسوب كهلع یعدع میلوپ رضاح تقواوا ہک رکسسلیا سبح |[
 موش ذلک ىلع یراجا كالا ی ریطصا *یدلیاسبح هتسشب روا
 | ردیدآ هب رقرب ندطوا یارق یا * مودس لآیلع سمالاب ر ادلاوهف *

 بضغ رهظع یدیارپ حرفم تیاغب و رفاو یروصراقاو یس هاب و اب
 ییمزوزک نیک او توا هدنارت الاح یدلوا رب زورب ز هلغلو اراهق ترمضح

 هرزوا طول موق هکر ردو ردقلشاط هرق یفرطرهو ایس ےس یبکر فاک باف ||
 | هداعهونارهاظ رد هتسانعم ملاط ک اح ثااثردرانوب راشاط ناناوا لاسرا ||

 راد هلعش هرس هد اب ز ۱ راو یس اعم ترد هدنژو هد (هدس ) ردزاګ

 یبنوا كهاتمهب ۳ رد دآ هب رق رب ندنرلارف ناهفصا ۲ رونیدهشنآ ||
 ردهدنسهلر دیاهصد كناراصا رد_عظع دیعرب هدسوج ردیدآ یثوک

 ضهار سو كراشوق یراکب و یراهاشو ژراقب هربثک ناربن هدنوک لوا |

 یروق شنا و وافر بویلغب اتوا یروق دمدررپ هنب راق انا لراروناج |[
 | هد نیز ییکو هداوه یک قران بوشتوط قاتوا راررویلا-ص بورق ||
 شاید یس هفئاط مور رارولوا بابافص هقدجاق هلبارطضا هتوا یرب |
 هللا هدس هنوک لوا رردبا ر هوش" رر هنافجا والثوب هنیعپ یرلههک |
 یروک د هدقدلوا یدالوا رفن "روب كل رمویک هک ردو یهجو كلەسیمست ۰



 ینوکل واو را ددان هربشک نار هدنسهصک نوک لوا بودیا حتیوزت هانا
 هدس نشح ییسردیعضو كمايسن لئشوه هدتاورر و رلیدتا ذاصادیع

 هبلعو دن ىلع هلا ص مدآ نرصضح هدلوفر و یدشلوا نایب هدنس هدام

 هک نوک ینیدلواغاب هرفن "رو دالوا نالک هروهظندنک اب بلصكم اللا

 ندرو زور ضعبلا دنعو یدنلوا ر ورسو دیعارگشت ردع و5 يه مول

 یذلخ د هدس هلذلوازوبیعوم هل اسح هک یللاو نوک للا هک هزو رون
 جاغا هرق £ رد رەھ دس دصرد ۵اسد یساه رد هئسانعم ددع زوندس

 رواوا میظع هدت اغ هدرهنلاءاروامدالب و هد "رر لارادر دیم »ار یراک دد

 هدرا هنر لو |یرلقا . و روا هیاعهحوق هلحوک یتندب مدا ترد هک هل وش

 زوکیا هدنس هاسو رلیا ذوفن نارا تارطق هننآ هک رولوا روکو قیص

 نو زومو فیطا تباغب قاسو هرادنسالامان یلکش رونلرک ی راوس
 یراملهزوق هدنر زوا ه دنلکش هطل رخ ولع هلک س یرویس یراذوردو

 دمج هدهام تو حە وص ندرلقا هزوف لوا هدرا-هب حسو« رواوا
 نیکنر هد اغ راردبا لامعتسا هدیک مهر لبتاک یلدپ ی رع ح٥٣ رواوا

 راد ردو راد هشد و لاغ هش و هد لاغآ هرم" لوا رد.ا قاعشو

 هديب رعرارید ید نرانو لچک و مز ورکشالورادکشراسورا دکح "راسو

 نوز ومو هجا كوب یباغا نوران ردیب رعم قدص روند لارج
 روند هتشورق امرخ هدنناسل هنیدملها هدننزو یدص (یدس) ردیفنص
 را عسرصق هک ردیتفحرد هس هدننزو ربرس (ردس) راد ځد لالخ

 یدنلوارکذ هدنسهدام قثروخ هک هتترددنک نالوا هرګا قئروخ خاکو
 هردس)( ردهدنرک ذ هروسکمنیسیناثبآب) رد ر*هربد هسرب دس صعبلا دنع

 (ردهدنرک ذ ةموعصم نیسثاات باب ) ردتارمض> نیب رقم هک الم((نانشن

 نجف هدب رع رداح طعسم و هعاج تو مفاد یلواشرد رک دید

 مودق (مودس) رولک دنا تدالحو توقو روزو هدننزو نکل اروند

 یدانهدقدروئوا بوک هعصو«لوا ردبدآ روک ماره هسا لارا زو

 «هله و نوک رب یدیاردہا لد ینآ لاحرهب هسرولوا شود هک یزوک هدرظن

 هدکد تا رها هدشاب یتق هداعلا لع یدتا قلعت هبیبارعارب یرظادد الوا

 لاوس ندنبس نفاس هلق ندنکیدلمب ی د وهعم عمر رمّقف یبارعا

 + یدلیا #



> ۱ 
 رابعا جاتفتسا هلکعروک منع اکب لرادید هکید د هدنناوج یدلبا

 هدک دنشبا ینوب ارعا یدعش ردع ولطم یهج كحادعا نوعکنا یدلک
 هدا صد انا رم یرارادد وش هللالر اب هک یدید بودیا هدنخ را تخا ی

 رس نکل یدلبا ثارب ا نال لصا ی هرکیاق زم مراد د خب ملدیا نو

 مادقا هلتذ یهرا بهن تو ایا ادصا ما رهن روپ دیا ندناح یز زکر ادد

 د ر دن 6 نی لڪ ه هلحهم کادر قرامت یی دوءط ( شفا

 هحوتعم نیس لوا باب ردا ع E تعار رک Js بیم دا هدرا حوا

 ۲ روندسآر هدیب رع هک شاب ۱ زاو یسانعء یدب (سم) (ردهدنرکذ
 هن رزوارلرم-۶ ۶ رد هنسادعم ندالحو نوقو روز ۳ لایخورکف

 ع وشاب و رادرسو هل ااه عج هدنسانع» سار زرد هناوا راد رسو شاب
 یراقوب 7 ردهثسانعم كنساو شهاوخو لیم 6 ردهلاوتو فلا هدنسانعم

 یسالعا فرط كئشر هک رد هشتم حواو روند قوقهدمب رع هک فرط

 سرف عوورد او دصالخو صااخ ۷ ردرابع ند فسا قرطو

 زرد اادا هللا سس هدنعقوم نایب انا لها هل وا اب راح هدب زو هصالخ

 راو یسانعم ترد هدنزو بارخ (بارس) ررد تساریسودو تشاو

 وص ن دقاریا هلیناصا سعس هعنعش هدهزاح ماا هک ردرب قا روج ۱

 ما هیتر رذرام ابا تاب هروح صعبلا د: ءو رولوا ناب اه مدیره

 یشاب وص ۳ رد دا هب رة هدش رق لریدرا هدناس اب رذآ ۲ رد )ات

 هص الخو ه و هدب ز نوسا وا سقم كركو هعشج ك رک ر دهنسانعم

 رواو اهباک ندرورغوربک هزغلوا لصایب و ند هنسا مودعمو رد هتسائعء

 عو دارم هک كد هغانا ند شاب هل: او اسم فلاو یسراف یاب ارس

 مست قازوط هدر رداحو رد یهاشداب عاتوا هدر ارس رذبع وتسو

 صاخ مرح و هیدرب نالیکح ه راد نگکو روند هد هب هد رب نالوا

 ندوب قد | رس روئید هبهدرپ ناماوا ردت قاقوص هدرارداحو هدنراکوا
 (یلپ ارمس) روناواقالطا ههاسیسراو ردناعآ (یلک هدرب ارمس) ردپ ردم

 روذلوا مجد نکک هک روند هو ربح هدشنزو یلیئابق هللا هدحوم یاب

 رص هادا (دج ارس) رد, دآ عاطر هدئب رد نع هد زو تاب (تا را

 قواط یراو سهف شلروا ندقوحو رد هنا م كح وک یارس هلا

 (كنروا دحارس) زرداری یس ےب رواوا رسد روث د اا

 هک یت و تر
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 ناسا ردالعا شرع ( لک هحارس) روناوا رعت هلا رض ردعضوم

 یاخمض (رخآ رس) رواوا +اک جد نداند روند ےظعءا الو هدامکح

 هددلبا هلو د«هواو روند هلآ نالوا یشاب هل وط هدننزورپ ارفص هلا دج»

 ردیف هرخ امرخ هکر د هنا لالخ هدنجزو داوس اە ردا
 ییتمدخ ناراعب هدافشا راد هک ردهنسک لوا هدننزو راداوه (رادارس)

 رادیارمس هدراقانوق رار ډ هنن ربع البایارمسن اوراک و ناخ ابیلاحو هروک
 هدشزو یوک ان « یورارس) رد هلبار تعاو رراکمدخ ناناوا رعت

 هیلکلاب بولیکح مد ندزو و ند هت هسلوا دص ندنآ ردرمطر هدند

 قرع رربد یرمط شاب هدیکرتو لافیق هد رعرواوا حاعزاو جارخا
 رکم (ندرک برح یه هشبش زارمم) ردیرب لرمط جوانالوا ویلا
 فلا (رسارس) ردهیاک ندکع رونک ههراب ودو قعادلاو كليا هل یحو

 ورم هلعساوب و ردهنسانعم نوت سوب وزدب ود هاب ندشا هللا واسم
 رازنج رووا رعت یسهطاوا قانا هکرد هنسانعم یربس قاناو ردیدآ شاخ

 (هعمارس) ردراسبع ندش راذکو تنک هوا یرب هدنزراک را وجو
 رولک هتسانعم نامحو برطضمو ردهنسانعم عامدلا لتشو رمس هد روش

 نانز هکرد هنسانعم ناز شونوسک هللا ھے نیغ مض مخ ف

 رد هسکرب ر دق هزادنارب هدنلکش نایمه كچ وک رردادن بویفنرلجاص
 نیرلجاص رواوا یه الک نب مو عصر هدنزرط بارح هدسنجوارب

 رادزوقو رللکسو ناولا جد هد-نجوار وراروق هجا كلا بویلب وط
 ندن زوما لوص بورک ندا ینا وق غاص رواوارل ردسلاصو
 شب هدام" قرش الاخ رند ید بکر او بک رت هکر رارانا هب رل هقرا

 رواوا ید ه درب راق را-غلب هروک هرعوعسعو هدنرارق ناکرتو دارک اورابد
 رد ذوخ ام ندن وب یربعث جوغ روس رده ارپ رپ یتاکرت هله شما

 زوک زوک ضمالا درود ةا 3 ارس (شوغارمسو ج رغارس) ۱

 کوب رد رغ كن د ررر وا هشرزو راب راق رداب درب یک یتآ قاب

 هدلواتسا راند نسعشفاب هلبوب هله لردیا رعت هب رعش هدراف رط م زب
 ءا نیس (تفوکارس) رد د.م ۱م سوغ ارس (شوک ارس) ردقو

 نوطالف (نوکاربس) رد هنس ان شازرسو نءطو قواق هشان هلباانو |

 ¢ هدنزو و



 لاک هلا هد ودع تلا (ناّمس)رد هتسانعع نوکنترس یعاشا ساب هدننرو

 مه (جامارس) نوساوا هذسا راس نوسلوا نادا نارودلا اد هدزو

 هدنفوا ناصو تب اور هلیسراف حج راطةد ورد هنسادع قردلود 4۶م

 ماع هدیب رغ رل بد د ردیقوا نا بص راضعب و هللا عضوم كج ەك ر ومد
 ناماشو حالصو هنسانعم راک تبقاع کوص كشیا ( ما ارس )روید

 (زادنارس) رد السءا شرع *هلج (خرح نار )رواک هما راک
 هب هتک لواو رولوا مد ید ی اتسک و راخ هک یسوئروا یا كرم: راق

 هنوا یو شاب ند:غدداوا شوخ رتس نیککاو ندرورغو تون هک روند

 هکر د هنسانء» یدنکفا سو هب ورو قر هئالو و قرەنلاصو قرهلاص

 ی و لوجو تسح ور دنرابع ندعلاص هنکو ا یش( یشانندتلاعح ان و ندرکفت

 هنوتسنالوا هدنرلکوا هن اویدو ناوباو رولک هنسانعهدنواو را-رظو كاب
 هصلاقو هداعس كج وک لواو راردیا عضو هن رزوا كنآ نعم هکروشد |

 ندندرط یضرع كناخ ءرزوا رل-لاق كویب هکرونید هم هلوقم میجاجو
 هکر دلصارپ ندیتسوملوصا نالوا لمسه یر یدنواو هنلوا شرف

 تو كمك یشان ندفوخ ( ندز ردنارس )روند ځد هنایفوص

 رولوا هیاک ید ندستمروط ربو رکفتم بوکچ هیات یشابو تاب
 ال اح رد مالسلا هيلع مدآ ترضح طرهم ردش اطروهشم )ب ا

 رهشرب بیدنرس هدتاور رب و رد و یم ینیداوا یرا-یلاع مدق شقت هدنآ
 هرهش لوا موقع لیج هلا ارد یی دلوا عقاو ۳ اس ردمظعم

 لرد ردهدنآ ید مالسلا هيلع مدآ دد هو رد رلاعس* هل رلو-او توسلع

 مسر ود ردهداب ر هدد نه بیدنمهار ار ردسءفاوم هسوعاق ینا لوق

 هتععاب (قشکنارمس) رد هتسانعم بیدنارس هلمال (لیدنارس) ردشلیا

 | هنجوا كن رامرپ یلەنق كنان رو راراس هللا نوا رده اعط نانلوا ریت یشآ
 مانهدوا ردیدآ قعربارب هدننزو ومس (وارس) روند هد هب هن نالوا هدنآو

 هشاب و قعلجواو قالو تباهن (ندروآرتس) ردءقاو هدئلحاس كنا هدلب

 رقصاو یراص هد زو دوارز ( دنوارس )رواوا هاشک ندسعراو |

 زکسعو سش و رد هنساسعم یشابهدشناوخ (كنه ارس) رد هتساعم

 هدس رعو لاوره هدناتتک و ی هق رج هدرچ ال طصا هک زد هتاف

 ناب و زولک هن هتساس تب aE دیدم شا رو ها یر كق لوم
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 قالدا هد هنسهلوقم یشاپ هطوا شابو رادقوچ شاب و یچهاسی و شواج
 یارد (یارمس) روئید هدهلت نیااق ناكوا ربع ین م هدر زا سو روئاوا
 هدرهاخ و الاح رد هنساسعم تب ووا ۱ راو یس انعم ترد هدننزو

 كلبانغتو قعالریا ندیارس ردردصم مساند ندی ارس ؟ ردقراعتء

 یارمسح دع رواک لعاف مسا هل.تهج یبکرت فصوو رد هئس اوم

 هدنات یاثعمو هدانعء و رد هنساشء حادمو رعاش ۳ 8 یارو

 کالا راد هکردرهش فورعم هدنفرط لاعم ۶ رواک لعاف ےساو رها لە

 ردهثسانعم ناب رطعو نایکنجو ناشغم هدّنزو نانادک (نانارس) ردرانات

 هنسانعم لر هلا رو نغلو قر هیارا رولک جمع ص ندندبارسو

 (ازچیارس)رد هاك ندنج(دب واج یارس) رد دآ عطومر هدناسارخو
 رکی (مجب- یارمس) رولوا هيا ن .ڪ جد ندتجو ندنرخآ ملاع
 رونا وا قالطا هرابندو رولیا مصتخحمو رقحم ندفلدو زاس هکر د یس هبلوق

 روئاوا اک ید ندو ن هللا ار ( دورس یارس)

 كناسنا هک رد هنسانعم لاق ناسا هدننزو شوار هلبان رمسک ( شوارمس)

 هج نیش (رورش یارس)ردنرابع ندنت امنو نالا لراشودو ی اماک

 واوا هءاسک جد ندانحو نداد رد هناخ راکو تانارخو A هلا

 یراقو هک هل را تعا تس تاهج رواوا هبانک ندابند (ردشش یارمس)
 راد (هد ری یارس) ردنراسع ندلوصو غاصو دراو كواو یعاشاو

 یییرمع لاموجارخ نالک مزال یسادا هنی راتمذ یس هفناط اناعر هک باجل ا
 ناورشون مساوب رد هناخ یرلکج هدا ملست بورونک هروم ام هنضق
 هللا ولص هلع دجم تر طح هکرددو#څ م ا۵ (دوج یارس) ردیس هیس

 قاطءرد دوعسد لّرم نالوا دودو برد وعو» هذ رط دعا درفلا

 تفه یارس) ردنرخآ لاع ( تفهن یارمس ) روسناوا قالا هد هنج
 كلیا یغتو برطو قعالریا ند ارس رد هبانک ندنامسا (ناشخر

 تبقع (ترس) نوسلنا غر ناغرھ كرک نوسلا یول نا سارد ه سان م٥

 هلامءتسا هکر ون د هدهرا هنذقنشآو قواوصو لوروحو یکسا هدننزو

 ۳ كوب هدخزو یراکرس (یراب رس) هوا شال اق تسیح الص

 ردد دد ناداوا عضو هنن . رزواهرکصندۆدلواماع كوب رد لج والع

 جد 2 نالروتک هدشان و را ردیارمصت رباز A اع و ر رحم قق راب رصد
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 ۱ راو یا ترد هدنزو سابرک هل-یسراف یاب (ساپ مس) رود

 هتجم شابرد هتسانعم زرک ۲ رد یسیئر رایی هک یشاپ نابساپ
 یج دیا ظفح شاب هدلصا رواوا عفد هساکنآ یس هلج ودع بولئوط |

۱ 
 هک روت د ه هيف روهد لوا 0 رد 3تا و یتهآ دوخ ۳ رد هنحاسع۰

 رد هنساشعع ریو ناولو £ روآلوا رمد هفاغوت روایک هشاب هدک نج 1

 هدي رعرد هنسان هع یقهوجوژرک هدننزو شاخربهلیسراف یاپ (شاپرمم) |
 رد هنسا:ءءهد لوو طواصو رادرس هلا هدحوم یاب dL) رس) روند دو ّ

 | لاشویبوا قراصو هلو قراصهدننزو نایاسرت هلیسرافیاپ (نایاپ مس) |
 ۱ هک روند هنتو-ک سا روهد یراک دید قیشاو هغلغوت و روند هنیراحوادش رکو

 | قالطا هتبر نالک هنویب بواوا لصتم هنکا هفلغوتو رولیک هدراکتچ |
 | هکروند هشوپ هلک نالیک هلآ ه-فلغوت رونید كن رس هدیکرت روئاوا |!
 | یغاشا ندا. هکر د هنساتعم رازاو رارمک نوعا نوا یشاب ه-فلعوت ۰

 غینب رس ) یک راولشو نوطو لاشسیو رار هو هط وفرد و نالسیک |
 هص> هدننزو شک رز ( شک رس ) رد ها نک ندکشا لتقف (ندیراخ ||

 ES تحاصو ند RENE شکن ندشاب و رد ادیت ره تو تبصاو

 هتم لو (ندروآ رب م-)رواوا هلاکت ندور یذو ا هلا ةباغو

 ه روز (تعانر رس) رواوا راک ندکنا حورحو كعا نایغطو یب ۳9

 ۱ طخر یس) رولوا هانک ندکلیا نایصعو ین بوج ندتعاطاو قلوا ۱

 ر رسس) 7 راوا هاك ندعاوا دادم و عبطع ) ند اهن طخر رسو نبساد 1

 ندععروطوا نوزع و رکو قءراو هبه: رو ی رونق (نتندوناز

 | مقم یشاب دن (غربرمس) ردراکتهدخ و مداخ (تسرپ مس) رواوا هیانک |
 | ن .کاباالذکرمسو یب هک كلبا یراقوب یشاب (ندرکرب رس) هنسانعم بآ |
 | خد ندکعارفسو مرعو قانا ندوب وا (نتفرک رب مس) رد هباشک |

 رد هباسنک ندکهروتک ادوسو كم رواد (ندزرکرب رس) رواوا هباسشک |
 رولوا هاك ندقلوا تکاعو تماصو قععوص (نداهنر مس)

 ( ندز نارب ركب رس) رد هتسک ناشلا لیلجو ردعلا مظع (كرزب مس)

 هدنزرا هل-یسراف عجو اب (هکبرمس) رولوا هیانک ندکلیا هشبدناو رکف
 هد ه هسک تسدر زوز رک و دن روزو رد هثدانعم تسد دکل هدنزو

 هلو (هتخوب رس) رواوا هبا:؟ ندرازآ مد و یذوم+ لا یو روند |
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 یعوئروا شا كرلب راق رد هن ءا نانز شوپ رس یسوتروا ساب قلطء
 (هشوب رمس) ردلماش هن  هددش و كرا هند یربغو یراقابق قاجاق تاق,

 ناو هدنزو اهدزآ لا هدح وه یاب (ا هد رس ) رد هاهم لوا جدو

 رسا هک رد دنناسدعم هک اکذفو هدف و روند تد هدب رع هک رد _.ساهد

 هدد هعرجنالد و و هلاظ کاحورد هے | نالب رب وهدنلب اهم یصیلخ سو عو

 هلت رغ( هل رعس) رد انک ندکعا كالرتسنعاطا (ندیحصل مد)روند

 یرلیجوآ ربّزمخ رولوا كحوس و یصب یک لب ردینرک قوا عون, هدننزو
 ط.حوهلج هشاب ندشاب هللا اھا یان (رسانرم-) روئاوا ریت هسک رونللوق

 كل رعو لوا رمعءو هشاب قوج (دا ریس ترمس)رد ھه ذس اثعم بع وڏو

 لاال حط (جاع رس) رو-الوا برم هدر كج هد نوسلوا نوزوا

 اع ه دن ز وريد ڪک ( ریترمس ( روند عاعص هدب رع ردهندان-ءحوفا ب

 یع.ط تدح هدننزو بهر (ریارمس) رد هنا: ردقلا مظعو لضافو

 قالقو نکیدو رواوا هبانک ندشناک "ره كيوبحو روشد هبه-:ک نالوا

 ینالیو یبوا علف (عیرمس) روئید هنس هلوقم تشخو ۾ رحو هنو

 رادعطوم یروی- ناقیح یک نور ندنةرطرب هک روند هدهنحوا كعاطو

 هدننزو بشره هل.یسراف مج( بح رس )رواوا هلاک چد ندفقلتدبآ

 صر روید قهب هدیب رد ردیا روهظ هدندب هک رود ههکا ضا لوا
 روتلوا ربع شربا هک وار دنهل الا صر ارز ردب مغ كتلع
 ندکهدلسفبور و هشاب شاب ( ندرک تفجرمس ) ردنغل هد هلیسراف یاب

 رس كرات یسهسن ساب هدشزو داود (  داکجرس ) رواوا هان کک
 رعد ساب هدارشو عیب هدننزو یداوس مک ( یداکح رس )رد هاشم

 دوخت جوآرب هن رزوا وا هسلیا ارتشا شش هیفوریالثم رددناز "یش نائاوا
 هل رع مچ ( كت رس ) راد یروتسد هدناتسکوت راردا هو التع

 ردهتساسنعم نادیع حشافو شدطا مد عموی هقرج هدشزو كنهرس

 (كنحرمع) رولک هنسانعهناواهد وژرامو روئلوا قالطا هدهرکشعرس و

 هلا هک هت دعم كەك هکرد هنساوم یوک هزهد-دزو كنحرخ

 هلوج ( شوجرس ) رواوا هبانک ځد ندرازآو شعثرو بعتوردقمروا
 ادا كم اعط هکردب اک د2ارمبعل یتشاح )را یه هدننزو شول رس

 ن رل-ضعب وردوص یراقدنا1 ںولآ نوعا كاب یتزوط هدننا-لغ

 < ءدقاجوا #
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 ةت ا ن ا

 كمشرهو رردنا قالطاهب وص یغاب ناالک هش رزوا نکداراتیف هدفاحوا

 رده کا نونلار هدتنزوراکنا(هراخمس) رد هد هنس هصالخ و دن و هدب ز

 هاک. هکر وند هد هفشاقرب واعرب شد هدنلکش ههنورونلوا رب بل ق

 تیمزال رد هانم قاق شاب ( ندب راخرس ) رارشاق هفراو شاب

 كدزوک بوروکو كم ظفحو رولوا هیانک ندبفلوا س و ام ل دق الد

 هلیحو رکمو قلوا ثو هبعو زجاع هدنباوج مصخو ینامت لامهاو رخ نو
 رذعو قاوا راسهرشو لرعخو نايا صبصبتو ناتو یقغلقانلب و كتا

 سر یشابكشا هلتفاضا (رخرس) رواوا هیانک ندکتیاضرع هناهب و

 هدساعورواوا هانک ند هتک اید یو بدا ېب و نوا رد هنساتعم راجا

 ار (سخرس) رواوا ها نک نداو ضد رم نروطوا هلع نالو! یقو»

 یراکدید قارراو ردیدآ رهشر هدناسارخ هلبا هلم هم نیسواخ نوک سو
 رولو هدنراراذک رزخ را رکا ردکو کر كنر هامسر دعا لوک یاود

 نوغزوق هدعدق کرتزاربد خدورا.دلبک اک او رواوا یون یشیدو ثلکرا
 یراکدید ع رقلابح نوکنم هدهدصم راردا مس یتوا رو زاغو یتوا |

 رد هباثک نداید ( قاباكشخرمس) ردءفات تباغب هدهفد كرر روق

 رد هثسانعم یاب رڪاذ هدشئزو ناخر هل. اهلود-_ءهواو ) ناوخرس)

 قلع وقوا بناکم ناونعو قا شاب هدنناوخ و قلیڈاب رکاذ (یناوخیس)

 تسم ( شوخرس )رد هنن رلاذع» تال دا هرعسو طو هطروخو لزهو

 (سویخ رس) نوداوا ندلابقاو ءاج قیحر ؟ارکو ندهداب رک ر درورمسءو
 هلکریم هدسکرت هکرد حرطیش مسا هدجانوب هدننزو سواکنم هل ات یاب 1

 لا نالوا هدنهاام فرط كسد یلەجو قو“ ردک وک هیاود یراکدد

 (بادرس) ردءفان هدعجو مفد قءهروط بوبایط هنغاکیو عضو هنس هبا

 تدشرونید ه هطوا نالوا هدنتلارب ردفراعتمیجد هدیکر هدنزو بادرز |

 ید هسهضوم نانلوا مت مرطوب و زردیا مارآ هدنآ هد-امز ترارح |[

 هاوخرب (هادرس) را. نوا یضو ايشا هصاخ هدنیءهز رز هک روند

 هدو جس هطوازاب نالوا نب رس هدان زو رد هن ساهم بادر هد زو

 هدن ,هش نی و زفو ردوص نال مارمبمت ها هک رد دنسانعء راشیاو روت د
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 رد رسا هرب زجر, ندنراهر زج سادناو ر.دیدا یاب 1 نادر حلبا عقاو

 تح اصو تودع یر رد هک وازوس ر و درا (ناید رسم )

 هد ہے نوزوءانو هبهنک نالوا رازالد دام ال قحو یرغرطو هوا

 ردن وب وا یراک دد یو وازوب یزکب راةجوح (ملکردرم-) روناوا قالطا
 بویق ا ا ر لدن کر خار یسدرب ندنراګا هکر دوب یری وصت

 بودیال ید نراپاولایخد یرفن حاقر ورات بونورو هليا لاش رو
 هش رلشاب یر E یک سالو فشراحو ناغروب هد ەش وك یر ره

 كرلنالواناهش بور داق یشاب قحوج نات هدقاج وف لواراروتا بوکج
 یدنک یت هسردیا تباص ارک اررغاح هلرسا نوراو هم: رارزوا كنبرب ره

 بیساردرس) رروتک ہجاک ہر یی دلا تولا هس هفراالاو رروآب ۵ 2 |

 زو هلاوزو لر لایق او تاودو ندعلوا راسهرشو ل-.<> ( ندرک
 كل هجي واو قلراط ( ندناشفا تسدرمس ) رولوا هانک ید نده وط

 (یتسدرس) رواواهیاک ید ندکا صقر و كلبا تغارف ,لرتو قءالغو و

 هک قهوغوص ( ندشد رس ) رربد هتسد رز هم اع روند ځد هکنک د

 یک یسهوغوص كنهراح ءاشا نوساوا فح رد بابام ق.رقو نصا

 كلر توئاص واو بوة ندهنکرابو كف هند رپ نوساوا یزاحم ءاوخ

 ( یوکد رس ) رولوا هبانک ندکع تافوو ك-لواو یک كليا تغارفو
 روند ها سو اح نانو هالاد ح۶ (رودرس )رد ه-دسانعم نا < درس

 ۲ روند ه-دحدو بارش ۱ راو یعانعمییلا هد-زو هدر 5

 رددآ نوات عونر ۀ رد هام قاس ۳ ردترمشع ناق رح E اسم

 رب بعت هدنفرط هک ردهوږم ناشدب هجورلا نعل هن سانوم سر شوه٥

 هدنزو ن ورپ هللاد (ندرس) ردهثساشم عوو تبابو وارد 1 رووا

 نسررس) ررید سا راعب هد ګلانو رود هتل روش هدتغا بردم لا

 كیا رولوا هیانک ندهلوب ك٤ و هتشررس هدنحصمو مهار ( ناب
 رداعدمو بولطم هک یبوا بیا ( هش رر ) رونلواربعت تم ہلا یوا
 لو هعسارس دا رع هک تک ندلا یبوا كم | (نتفر تسدزا هتشررمس)
 ندکئیا تافوو تلواوقامقمج ندلا دوصتمو مهمو ردغلوا شوشمو

 هک ردناناش هلام هلبا ه-ج یاز نوکسوار مجد ( زرس) رواوا باک جد

 ع دلکنا ڑ٣

 ۰ یراق د-شا ط هدلا نا ردنلقو رو د ةة لوصا لتهسو رضحام

۱ 
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 هرکص) دقداویصو رار دیا ربعت نی مصم هدنرلاد راراومصروماحهرا وند داکنا

 ردتغل هد هلا ارنوکسو رربد هلام هدیکرت هتل كج هیلبا لقیصم توروس

 شاب و رد هتسانع عب رهن و نعط بس هشاب هدننزو ن ؛دک رک (ندز رس )

 رولوا هیاک ندکلک هساح نیزسک او روک هنسانعم قمروا نوب و بوسک

 عضو ر-دزان هک رد هوشعو باتعو دسر ویشو زا (فاژرمف)

 رد هسا م بصعءتمو یٹکرس هدا زو نزرا ( نژرس ) رد زاداو

 هدننزو داد (دانرس) ردهابک و شوخ ر هدننزو نیز (هرب زر )

 ردنابن یراکدید اغا دیآو قمر, شب هدسیکرت هک ردیعما تشکنا حب
 زود ها هدنزو خامفعح (خ خاسمس ) رارید ما داصا هسجوذ هد رع

 روشلوا هیاک ندنوارطو یزاتو تیفاعورع ( ریس E هنلت مس ربا
 (یرسرس) رواوا هاک د ندنسک لاطا ه هذ سو راکم اکو لابقا لهاو

 هبیدالوا مدلوا یشیارپ و روتید هي هبامورفو رسي وص هدشنزو ی رک
 بجوتسه یی هشت لوصح بوشباب هلکلکشوک هکروتید هفعوط هنالوقو

 تمصعو لءنالواسلم اتو ءظح المو ردنرابع ندماقهامدع هنقومح

 یفدو مهفلا عل سو ر ولوا هیاک ید ن دم الک هد وهي و هتخانو
 رولوا هیاک ید ن دنآ بسا میرس كياح یاو ن د هنسک لاقتنالا
 كن ههبج هلبااررسک (خاشرس ) رد 4اک ند الفس ذغنم هلتفاضا (هرفسرس)

 فقس هللا ار نوکسوروئلواربعت نواوط هک رد و محو نالوا هدنفرط یکیا

 هلوا شمتهچ هرشط ندراوند یشابیکیا هکر دکر دنوزوا نالینوق هبهاخ
 ندهساک الثم هکر د هند شلوط هدهبنرلوا هدنن روراورخ (راش رس )

 هلوا شلوط هغادود قادود هک رد رق دنساط دوخا ورولیک ود بوشاط

 EZ هلدارمس هرول نه یا روند جد بلابل هر یانوز ربا هژ وا یانعم

 بشره (بشرس) ردهتسانعم كاکود: وصراشو حواو شاب رسم ر دک م

 (فشرس)ردیدآ شوق یرلکدید نیهاش ندنسنج یراکش هدنن"رو

 رراع هدقارح بوراعمحنغاب رد لغ سنجر هش هلدرخ هدنن "رو فرق

 مز رولوا یراکعج یوعرقو یراص نکیا هرات زعلوا لو انت هلذلوا یبآ
 رراةب نو راقرح فا رلیاتسر هکر ولواهناد ساجر رار د ش 2 درا

 شارت رسو رب رب هدنت رو یویدب (یوشیس) رواوا كجويب ندادرخ نکل
 رعت لک هدنرلتدب هکر وند هدهعاریط یرلو د قنات سا كرابراقو رد هتسانعم ۱

 ا ک ۷
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 هدشنب نآرق هکر ددن وا هلع حق (رشعرس) هلو رع فاکرسک زاردبا
 یسبع ) مدآ ةطء رس ) ردناشدو شن نائلوا عضو هدشا تآ نواره

 نیغرسک ( جرش ) هلب رابتعا یرادولو ردبی ردنراشا ھم السا هیاع
 روتاوا مف هناوقو نسرک هک روند هغا-نج حاغا هلرسراف مجو هج

 (اغوغرس )رد هنس انعم ربا یب وات یو میظع هدننزو هنجرا (هنغرس) |[
 هدد رع روند ځد هی هقرجورون ده یش هب روزو هنتفو داسف طفوم

 هد رو نب ورپ ( نيغ رس ) ررید لوارههدناتسک رتو شاجلا ةمدعم |
 راربدانروظ هلن م هماعرر د ځد یرت یان هکر د هنسانعم یان رس

 هکر دب رول رب عونصم ندزون وب نیغربس هکر اړ دراضعب و رارالح رازه ۰

 هدشرو فلت (فرس) رد هنسانعم نیغرس (هنیفرمس ) رونلاح هدراکنج |

 هلع و عجو نالوالصاح ندکرسک وا نعل ندهفرس هدردصو هدزاغو |[
 هامره لاف (زارفرس) روند جد ھهض مم ناثوارم هد كىل رود

 غمدموریکتع ازاح رد هسانعم یراقوب یشابو ردم“ ثااث موب ندیکام |

 (كرس) راردبا هب اک ندبن ممالاوو هاج لاعو روئاوا قالطا هی هنسنک |
 ندنظخل رمسو رد هنسانعم ناو لغوا هدنناسل ی و زة لها هدنن "رو لرش |[

 هدنرصع هکر دیعما هد" را سرب هدشن رو بکر م ( بکر مس) رولوا رغصع |

 ها يس امو هدننرو یلتغقرس ها هل مهم یاح ( یلیکرمس) یدیا هناکب
 هر هتک ریکتعو بخعو روند هتلو قالو و هايس اصوصخ و هر هتسسا

 روئلوا لامعتسا هدنعفوم تمالدو عادصو ىس رغا شاب و روئاوا قالطا |

 ریکتعورورفمو روند هی هنسک عح و بوضغ هلیسراففاک (نارکر س) |
 ید هدنرا قوم روتفو تاالمو راسج رو عاد-صو یسیرغاشا و |
 ها لی هدنن رو ادرف سد هلهسراو فاک (ادرک رس) رولوا لا_یتسا |

 یسک رکج سابو یسغود شاب ردط ره نانید راود هدب رع هکر د هنسانعم |

 ندنسهمداص هل راخح ندیا دوعص هغامد ندجراخا وندن دب روئاواریست :

 رود ییایشا نالوا ه دنفارطا جد ناسنا هلکعا نارود حاورا هدغامد |

 ادب هخرصاق ندنهداصا هنن رب یرب كراک "روز یکیا هددرمّشط ردبا نظ

 لصاحنارود ندنس ههداصم كرا جد ه>اورا كاذک یک یییداوا

 د رقنو نعطو قفاق هشابو عادصو یسب رغاساب (دنفرکرتس) رولوا

 ك رک هماما هدرا جسد (هرکرس) رولوا هب اک ځد ندئالو ندمولو
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 ندرلیمذ هل.سراف یفاک حف ( تن زرت سه) ردهدتعو کود نالوا هلع ص ود

 ه رج رولوار بعل یجرخ شاب هکر وند هجارخ نالوا ذخا نداناعرو
 ر 9 نکل بول وا قفوا یر ؟ خاک ساد ردب ردم ند رک

 جارح و رد ده ڈس هلت وش او ط وضع هل یف نوک هد رکناهج :

 لاسیجابیا ار "یدنب یاهب * ل تی زکر سو تسا م ور یصیق

 م (ن رک س س ) رد هتسانعم تبرک رس درو دب نح رپ ( دب نک رب )

 2 رواپ " هم 5 قار تر ط اوو کا ۳

 ع ا a ا رو سرفه و ست

 بصءتمو هشالآورواوا هباک ندهن ک نالوا* یا ءهلاو سلاویدنانارقالا 1

 هب روزو ههم 05 واتماهش ى >اص تردقو توةو رردباقالطا جدولا 1

 لدص هم ,سراف فک( N روا قالطاهد ەچ و رورۂموىغاطو 4

 ن دششدما و ندهرواجم رلعج وح هکر ولد 4 وط تحوک لوا ٥ كو و

 نوعم ) نداهت دلک رس / ر دیآ هع الم ه-اکنا ب وا ندا

 نالب باب هن سلاو ۸ علف روصح ندهرمشط ۱ راو یس ەم شب هدننزو

 ۱ ب REE ي هلکنفتو ب وط هکر د ها قارطو هاطو هل

 رد داس انعم رسو نعط ا ھڈاب ۲ را 3 دا قیضاو رس. هد

 AE ه دزه ره 4 رد ۵: سانعم راد دمو ش شط طالا دی دلش و یو ۳ |8۶

 (هب وکر س ) رد هنسانعم احو هد ول وو طداص ©0 رود 4 هثسک رهامو

 دز لا هاتعف یا ( توک رەت )روند هزرک رغاو لوي هدنزو هب وصم :

 1 رردیا رییعت یجاغارادماوعهکر وئید هجاعا قحهصا "سرخ هدنتفادنزاب و

 قالبچ یریدلاب و هیامو رفو رس وص هلیسراف ج خ* (كجوکرس )
 كغود ساب ( شکر س )ر ونید هصا شا لذرا یس هلوقم هدراوخو
 ی دنا وا ناب E ادرک س رود راود ہد رع هک كءروج ساب و

Jسببت هلیس راف فاک ( سکر س ) ردهالوا دوب ( دچک سس  

 قالطا هللا سوقو یهن ن درم هنو هلةلوا ناطیش مسا حرف رار د خد |ا

 فرح هب واع" مالع د دیکر رداوار داص یوبت فی رش مما هدناب



(oF 
 هنکحو قو یک ناطاغنیکرس ( نادرک نیک رس ) رارد هعاص کلا

 راولدرس هدنژودادغب (دالرس) رار د جد یکحوب نالزوموط هکر وند

 رای دلبا لامعتسا هد هنسانعم راوبد قلطعورد هتسانعه راوبددال رد هنسانعم

 هلبا درغو یتسهژات رود هنابنییاکید یراکدید رکنک هدننز و مرن (مرس)
 كنا هرس نالوا رس رانکنا ایلاحرارد فشرح هدب رع رردبا قیحاج

 راق هکروثید هبیید (کرزب رامس ) ردیمور ظفل رانکنا ردیعون یناتسپ
 رهش ندیکلهروهش هلداافرمسک (یارفرمس) ردنرابع نداوه,یقغوص هلبا

 شیچ هچرف ندنرلدوب وا لافطاردکعد یاب هبا (كمامرس) ردیعا عسات

 بص هبا نعد تمام نبر هدنرلګا هک ردو قص رددآ نو وا یراکد د

 بولیغاط یر اسو روتا بوق هنغاجوق كا ینشاب یسب رو راردیا

 هغمارایرلنا بوع.اق قجوج ناتلوا هدهد رارولوا ناهنب هد هشوکررب
 نی رللا هنشاب كن هبا بود رکسو نوهیح رر ررب رال وا ناهن نا وذ تک

 بو هن رزوا هسرتوط رپ لوا ندرعش یرالا رک | راردبا دهج هغموق

 قلبا هدننزو یهاکرخ (یهامرمس) روتا یسیدنک هنبالاو رروتک ها
 ردیعسآ یور خانفسا هدننزو جرعا ( چ رمس ) رد هنسافم هرهاشمو

 هز ول هدیکرت لب جم ارهاظررید قءرس رلب رع رولوا یسناتسب و یدرب

 هد اغ هد وعش حارخا تاشو یرب زرد یتشمراص نویقویزاب هرق

 هعروط لوا كياحو بت دارم هک هوشاق یکشاب (راخحرس) ردراو یرثأت
 هاخوا ادرز هلی رسک ( شعرس ) روثلوا دارا هدر كح هرد شياو

 رک ذ هک رد هتسانعم چ رس (كەرىس ) هناوا هع هلماد ایم هک روت د

 اغوغو هنتفو هشفرق هدنزو كروبنز هلبا هام یا (كنومرمس) یدناوا
 هکر د هتسانعم قومرج هد زو هزومره (هزومرس)رد هنما نعم یتافیجو
 فراعتم هدراراددو الاح راربد ناق وص هد.ړک رت رولیک ندنرزوا همرح

 زرک ند رزوا نوعا هظذاح ی همز ج قلخ رها ءاروام یک نیا

 هکر د هرتفنالب زا هنفرظا و هن رهظ بوتکم هدنزو هماکنه (همانرس)

 هن الف تسدهدین الف "هدلب بونکموب الاح رووا رعشمو نیم ییهاکلوصو
 ردولتداعس واترع هکرد ونکم ناونع هدلوقرپ و روابزاب ولد داب هد سر

 نایساب و کب هبو رد هنسانععیسنرو یسهدرک رم رايك: (هب و رس)

 (ورس) ردیل زا یاضقو مکح هک یسو اب شاب (تشوئرمع) رد هنداتعم

 هک نوکس #۶



or $ 
 ورس ردم“ چوا راړد یولس هماع ردرصس فورعم هلیاواووار نوکس
 یلاعا هللا ءاشنا رووا نا هدنرالګ رد "راو رسد یھ“ ورسودا را

 یتغارمب روناوب نال هاا هداع نالواورس ار ر زرد هلا رح" راب رع

 ندنع نیطالسو رد رب ظن یهدرعش دی وست السط هلیا هک رس بوکود
 (اورس)یدیشع اش وزت هن ر ندنودب رفد الوا س هع رک ردیدآ هاشدابرپ

 فیجاراو هیهاو تاباکحو رد هتسانعم ثیدحو مالکو ربخ هدنن "رواورپ
 لزغو رعشو موظنم مالک هدنن "رو داهرف (داورس) ردهنسانعء راعشاو

 (هداورس) رواک هتسانعم تایلسارساو هیهاو بقاتمو هناسفاورد هتسانعم

 | هددحابد قرح لاد هدرلتفل ویشا رد هنسانعم رعش هیفاق هدنن "رو هدازهش

  (دازآورمس) ردمزال قلواتءارق هلبا هبج» لاذ نیم هبهدعاق نانلوا نام
 هلءلوا یر ندندیف حاجوعا هلوا عةتسمو تسار هدتاق رک اردو ریش لوس

 قالطا دازآ رشت نالوا رم هداوق ر و ید-اوا قوصوم هلا دازآ

 هدتاورر و رلیدید دازآ کد اکا هلغاوا ند هل لوا ید ورس توئلوا

 هاکو ندتهح تفاسطاو قور هلباراب و لر هاک لرش رھ هکنوح

 || نآ همهبروب ورش نکل بولوا یلاوز هلییس> یت داوا یراع ندرانوب
 (بورس) یدلوا ناناش هنقالطا دازآ نیفلوا نومأم ند هلاغو دية وب

 || رد هنسانعم مالکو زوس هدنتفا دنزاب و دنز هلبا هدح هوم یابو لوهجواو
 | یتاغیجو هطاعسو اغوغو هتف ه دشنزو كسورع هللا هانم یات ( كنورس )

 لوهحواو (جورس) ردتغا حد هدننزو قدزرف هلباار ححفو رد هتسانعم

 یاځ رسک( تشخ رس )ردیدآ هوواو هدنسحاوت نامرک هلیسراف مجو

 ییدلیا لوق نعص) ت ويلسازوس هسوک رب ردکعد هشاط یاب هلا دد

 رد ه-سانعم موق ره داورس هدشزو درس ( دورس ) روئاب وس دیح

 یزو ڈان کارد هتسساتعم نایک مهرد درورس (ندرکد رورس ر)

 موا بونلکی وا هدصوصخرپ ردکهزت وک یتروص ضابقنا بورت روب
 ناشسکرت (ناتسورس ) ردتلاح نالوا راک رد هدنلم نادعو باطخو

 دب راو ردر نالوا ناوا رفقورس ری هک رد هسا م یالورس هدنلزو

 هاکن مرک (هاتسو رمس) ردیدآ هیصقر هدسرافو ردیسارشاع نطندشناطا

 ندنندب هکر دورس لوا ( یهسورس ) ردیسا اونر هدیفسوم هدشزو

 یرغوط یهس هلوا یرغوط یرللاد عو-جو بواوا لا تچ یسوراقو



 < هو
 وزا تحرد هایسورسهردیدآ ن نی ییربنوا هناا د راب و رد هنساشعم

 هک ردمعول یرفص كنحاغا ماحرونبد رافصر و هدب رع هکر دیسا

 . لوح هدشزو N kL ندنآ غص ن لب وا رمعا اجر

 رد هنسائعم جاش وزوج وب هدخزو نوب ز(نورس) رد Aula نیکو ضو

 شعب ۾ هزا یا رد هت .سرولو رمد (زانورس ) روند نرق هد رع

 هورس نالوا یلیاعم دازآو رسو رد داف هنس رونزا رد دقورس

 هدیفسومو رد ورد نالوا هرژوا ناليم یرالاد هف رطره یعلووید جد

 رد هسا عم نرو زون ول ه دست زو یوکم ( یورس ) ردبدا عولر

 مکا هک ردسحرق سو دننز و هسکو هلا لوه# یا ( هسا ورس )

 و څار لةوة وم یاه مش لر وه راد نان لوا رھا ۶ هعاص 8

 هشویعم و فو زوبل روئلوا رز تقوا دقو هعقا رک هک رد ها را دعا | ۳

 رو دهرس هءروک شان هدک دل رک هک هر وص نیمر و یو و روند هرسأر

 نالوا دب هنجوا قاربب و ر واك هنسانع لوبقهو صااخو سبغو العاو |
 ردیلیاعم عرف ۳ ید تناجم ساساو لصاوررد جد هر هعش ر رح

 ازاحو یک تالفو یسهرتم ییوفو ق رتحو بالودو هب رعو یلکاق |
 رادرس هدشزو كنهر ۳ ) كه رس )رواک ابا رد نآربحو و قم كد

 رولک هسا اوم شجلا هم دعم و چب a رحورد هسا عم ع و۰ شاور ۹ عرس و

 9 رد ام قاشا دننزو یرپ (یرس )رد (au م ژرامهو ناولهب و

 رد هسا عم هناحو یارسو ردعلوا عوبشابورکسع رسو موعلا سدر 5

 هدهفلشاب روءد یراکد دک هش رلشاب لراتآرلناولهد هدنماکده كنحو 1

 و و فن رش تاذرب ندعارک یایلواو زرد د هد امار روند

 قر وق هدننزو دم رد ( هک رس )ردفورعم هل.اوع یلعةسیرمس

 رود و وعص هد رع رربد ید هدطاو ره رود هنش و3 ن الص

 كنب راقنم روند تشو اعس هدشزو دّفیلح هلا هد ئاخ ( هرس ) :

 i) ) رر ؟هدرالوجابرتک ارواوا یددر دیش هب رقكحوک هدننسعاشآ

 رو وا لتلث یک كسا لسد هدرو وص هکر وند هنوص وب هدانزو ا

 ررونالاص تورو ا هک روند دزکلاص یراددٍأب ندا كرعج وو

 هلورمسهک ردیدآ تاالور ورد هتسانعم حرق سوق هدانرو رپ رح (رب رس)
 ررس ) رد هتسانعم كنرواو تن هدس رعو ردهدنآ هراغم یتیدلوا تناع

 TE E E E E TE حب

 دڳ زارفا ۶



 < هو
 هکر د شعملانا د: (كلفر رس )ر دقدا رم دات یا عم 4« و3 ر هرب رس( زار دا

 | ردعفاو هدنروص ناکحوح هدئسلاو> لامس بطق رد "ردلب یدن

 | تخو رد ری رس هاشداب هدنن "رو یرب رح (یرر سس رونلوا ریت رکیدب
 || غیب (خیرمس) رولوا كءد ردیوسنم هتالورت رمس وردپ وسام هرب رسو
 لوا هدن دنع راصءب و روند هنمعلاص م رواروک و قدص یسهناد هدنن رو

 | نوتیرف (نوق رس) هلوا شماملربا رونه ی روا روئید هععلاص
 ۲ ردیعق ع ونص » هک و فنر شمار ی رد هنسانعم قرع فرح هدنن "رو

 ۱ (رد هدنرکذ هروسکم نیس یا باب ) رووا لع ند هویج هل ادرکوک

 ۲ نواقرطن یب هدنا رددآ عض ومر هدننافاضم هبصق مان م ( هجارس)

 | هجارمهردبا روهط هدنرافانا ناویح اب راح ردتلعر فورعم هلعساوب ورولوا

 || راعش یلو هدننزو راهظا هلبا هلودمواو (راوخرمس) ردروهشم قلع

 ۲ قالطا ی ددا ارو د ھ ھنسک لاح بحاصو لد لها رارسا رهظعهو
 (شرس) ردیدآ تالوربهدنارب | هد رو هوش رک هلون ( هنس رس ) روناوا

 یرلقاع شرک | لراب را رد هعسانعم عارذ جوا هک ردح شرا هس هلاار ج

 شیرس هلا اررسکو یداوا لع هدنآ هل فلوا هدنرادقم عارذ جوا
 اة هلکنا راذ اصصو رل _ جش و داب رد هذ یرلکدند شا رج هکر دشفع

 1 5 هنسانعم انفو دب و وڏو ا دن راب و دن رو رارردشباب

 | یوخو عبط ةبامو تنیطو تقلخ هدشنزو تشهب ( تشرس ) ردیلباعم
 سشرس رواک یضام لعو رد صم مس ند نتشرسو رددنساذعم یمدآ

 || یسانعم ترد هدشزو لشرز (تكشرس )رد هنسانعم رم و قعروغو

 || كویم لوا هدلوقر وردمویم یرلکدیدینلزوطنیداقهکسراپ ربنا ۱ راو
 | یشاب روکو رومغپ ةصاخو هلمطو هرطق قاطم ؟ روند كشرس هنشخ
 هش رادزلب < رد هتسانعم شثآ رار ملعف ۳ رود هثس هرطق
 E ضا د-نع رر د ید تخرد دا "راردیدآ رسوب صوص#۶

 ردیعولرمسک ك: جانا حبس هکدنلوا نایهدنس هدام رسوب رون لوا قالطا

 | رطاع ندنرلحوا a ۱ 1 نوطوا شا (شاآ كشس)

 ۲ لسعاا ءام هکردضءاح بیکرت عور نییکنا( كشرس )رد هلعط ندبا

 (  روش كشرس) روناوا قالطا هدهزمکی و رواوا بکر ندهکرس هلبا
 ۱ "هدرب ناشوا ربع قاوود ( ناوکشرس) ردناک د رک هد كشا

 رود اک ماوتکب ع رولتروا هش "رود سورع هدفاف ر هلا هکر دا ر



 فطر

 هد هح وتم ( نیسغر) رد هنسان«ناوکشرس هلبا واو حف (نوکشرس)
 هج وتساو هلو هدننزو لرش ( لرس ) رد هنسانع»نی-غرس ح ورشم

 ی رق هکر د هن سان عم د-یفسو خ رسو ردن دنرلنوک زود نان هکر وند

 لخ هد رع ردهتشان ەم ماداو هکر س هلفلا (اکرس ) ردە جالا ضای و

 فورعم هلا نی هک س رد هنماسعم نیا ( نیکنکرس) روند

 یدنلوا هعصس هدام هلفع وا بکر ندلاب هلا 5 تم هک ردیکرت

 نح مالک زار هدتفادنزاب ودنز هلبا هاشم یانو یسراففاک (انوکرمس)

 توادعو نیک دارم هک هکر س قال,نوا (هلاس هد هکر س) رد هئسا- ٥

 هک كم رتسوک هرهج یشکا بورت رو زود (نتخورف هکرس) رددعدق

 ردلوادتم ید هدزج الطصا عزب یرببعآ رویاص هکر س یزوک یزوب
 ندکلیا باتعو حیوتو نعطو ندملکت هرزوا تدش (یناشف هکرس)

 ناناوا ربه لب ذ هکر د هنساسنعم مح هدننزو جنرب ( جم رس) رولوا ها

 یرلکدد نکو لسو رارالاح هل هلءا هراعنو لرد هعفص هتحراب يکيا

 روئلوا ل- ندنوش روقو ندیالق شعاب روند ید هی هب ول یزمرق
 ندا لرلاتجوچ ۱ راو یسانعم شب هللا دو نونوکسواررسک (دنرس)

 یک كیا لشد هدنزوب وص هکر دنوصوب ۲ روند هفجااص یراق دروق
 كنار هدانعمو روند ه-هشع هدب رع هکر دنوا قدمراص ۳ رد سل

 هکردلعو نفنانلوا ربه همراص ندننونف یجشروک 4 ردتف) هد هلرهف

 6 زرد هی رةش هدب رع زراقب هنیمز بولالوط هشغانا كصح یتغانا

 بودیا كلبا جوارب كلاغروا نزوارب هکردوب یفص ردماد عونرب
 رروط بوالوصوب هدرب رپ بوآآ هلا نجوا رکیدو نانهڏ ریقیفح هدقاریط

 تسچ ه دقدصب هرزوا كليا لوا بواک روئاج قجهنلوا دص هک نو

 هللا بوایءص هرزوا كلبا لوا اا كروناج ررکج یپآ لوا كياجو

 نکیا هزات ردنابن نالوا رعت شب رچ (شبرم-) رولاق بویهدیا تکرح
 رولوا "یشرب یک نوا بوغوا یتسورق راردبا لوانت بوروشی هلیا درغوب
 رک ردهنس عم مش رس و رارردشداب همد هاکنآ راھ وباب و راو ڪک

 (رس)( ردهدنرک ذ هموم نی-سٹلاث باب )ردهنس یراک دید لافتوط
 قابا قاطع ۲ ردارش ناتاوا ربع هزو ۱ راو یسانعمیدب هدننزورپ

 ذنب رل-اعهد ناسارخ ضعهلادنعو یک یرباس و ةمرجو شویاب روند هن ت

 دک صوصم #



۷ 
 یرلکدید قشادروف ۳ زراس ندا هاش ردماق قالا ع ولو صوص :

 هزادنار روند هغلاب یرلک دید ینلا چاق ۶ رار دیرش هدب رعروند هکیک ۱

 الیتسا هلکنا هب یر تایاویح رواوا ییوطرخ نوژواهدنرو و یوطردق ۱

 ردهنسانع«نادوانو قولوا 21 رد هنساذعم خرس كنز 0 رداتراسخو

 هکر دیففع برمسا هلباب وار نوکس ( برس )ردیدآ صقر واردرپ ۷ |
 هلا a فاش (باخرس) راربد ر اشيش هدیدنهو ك هل رک ردنوشرود 1

 ۱ رد دارة رهذر هدسحا ول لباکا راو یسانعم نکس دالرو باغ رم

 ٣ ررید قمرا لرفرلکررون روک لزق د وص هلو الزق یعاربط ۲

  1یابلوادد و مالسا لها ر ردیدآ خاطرب لصهرهش هد واج زر

  ۱ردراو رلهطوم حأقر هما باخرس ادعام ندو رد مارک ۳

 | یسشید كسوئوب هکر ارد رواوا قرینمرق یکنرردیشوقوص یرلکدید
 | یوط ناغرغاح هکر داحرخ ضعبلادنعو رروک ضیح یک یراق یغابس |
 رد رلکدید هطرف هکر دهزاف ۶ یدنلواناس هدنسهدامرذٌشوق یرلکدید ١

 'ررابهر ندنرا 'ررابمدرج دز نب رورمف 6 رارروس هش رازوب رلد راق |ا
 مسرب تآرهس ۷ رد دا هاش داف رپ ندنل-ا روک مارب 1 ردیدآ

 || ناقاراعو ردنوکلعل بارش دارم هکرد هنسانعموص یرمرق ۸ ردفا |!

 ید وهبت ردیشوف ليج هدنن "رو لاسکشخ (لابخرس) رواوا هنسانعم |ا

 هد رع ردیدا تاب هرترت یراکدید ییلوف ی روف (یادخرس) روشد
 هد هال هدنکرت ھات امن رولپرا ند ولقب رش صاح هدرصعروند صاج

 كوب یکنا هلبااخرمسک (تد لئحو تا خرس) ردیکوک كو وولح رود 1

 لباک هد دح رەس ناشحد ناما رواوا هدنر كنم رلغاط نایماب ردرلعص 1

 یللا شخلوا شارت ندشاط ۾ راكي را مص لوا ردعضوهرب ندننافا ضم ۰

 زا ندنرلف او ندنرالا هک هل بوش ردفوجو ردراو یرا-تهاف نوشرا رشکیا
 نی رلاضعا عرج بواب ریک هاسورح اردرل ثا لوب هس راو هنر |ا

 تال هدلوقر و لرد ثوغ ه رب و قوم هثب رب هدب رع ردنکم قعالوط |

 ۲ دنج رس هللادو ردقشاع هتب كاسنخ تب خرس هک راردو ردرلنوب تانمو |"
 ۳ ضعبلادعو ردر مث یرلک دد و کس لڙ (دتس خرسر) ردتغاید ۱

 | خرس) رر ید نون دی هلذلوا نا درک س یک نونح هکر د هلوم دب |ا
 قمارقیک رد هثسانعم هبصح ( دج زس) زده اک ندلاتقو دالح (منج ۱

 #* نو



#۶ ۰۸ 
 نفعلو یاد بت یعالع ردیا روهظ هدراتجوح ردقجرابق نالو اربع

 ۱ ردقغا بوبا صوص هدتافو قلوا ترسح هب وش واو بارططاو سقت

 كقلخ رواوا لزف لزق لئام هروهردبا روهط جد هدر هتسخانف صد و

 هالا د (هدخ رس)ر دتعا هد هل يس راف مجو ر د ورح هبصح یری ی دا هبسح

 ردب رلانم تشکنا كلان زانراکن (ناروبلز خرس) رد هنمانعم هعخرس

 ی حرف یسهبت (لرس- خرمس) رد هنسانعم هجرس (مارخرسو هرخرس) :
 رواک ہرا هاب هدانا شید رارد یشوف ا3 ردشوق ر هدنس هثج هرس

 هلا هد دم ےم محو اح عض روند هرج هدد رد ردراو یسع وا لزوک

 (راوسخرس) یدد ردیشوق راغب وط نالوا ینهرق یساب ینو رلضعب

 یولهب (رادوهاب ناش خرمم) رود د دیک هدد رعردها-نک ندرکج |(
 لارض تاک ( ترش ) ردماللا هاو ا لع یسوم ما ا

 یکنک د ناب وج هک رددرجنرمس مساو رد هذ سان ەم ق-ط رفو قب نصرف

 | ردیعون یک كخرسرواوا عون یکیاروئید اریج هدییرع ردناث یراکدید
 یراکدید یکنک د ناب وج هلبا هج یاز (زرجخ رسو) هللاد (درجخ رس) !

 ه دنزو وکرپ ( وخرمس ) رونید یعارلا یصع هدب رع ر ديعول یک كتاب |
 قاتا رفا هلااخ حت (هخرس) ردباروهظ هدلاغطا هکر دسیتلع قمار

 ین دارغوب یشوایس بودیا رسا ہدک ج یآ سر نر مارد ردیلغوارب |[
 ینمرقورددآ عضو مر, ندنافا ضم نانعهو یدلرغوب ینآ جد مسر یک

 (فرس) رد هنسانعم هزر س (. رخ رمو هرخرس) زرد هسایجرکوک :

 | ثداح هد راغوت و هدردص ندکمسسک وا هکر د-هجو لوا هليا ار م
 5ا رس وا هلا ار نوکسو رد ه؛سانعم كمشک عامدورواوا

 رد هثسانعم شعارغوا هلع رسک و او جت رسښکو او رود لاعدهد رع

 | یش وراپ هدننزو رزرب (رکسس) ردهنسانعم هعخرس هدنلزو رت (كرمس) |
 هد-دنزو باغرم ( بالرس ) روند جد هر یب هزوب رد هسا عم رکشفک :

 ید هدیکرت (همرس ) ردعا فرا تنآ فور ء۵ هکر دفن بالرظسا
 هدنآ رد دآ هب رقر, ندنرلارف سراوو زرد EEE) هدب رع رود همرس :

 روعا نالوایسم هزب ورپ و رمسخ (نی-ک اخ ةه رمس) رارا ب هعرسس العا ۰
 ییطاب كنيمز هداکج هزوک هسءفدرب هک رد هه رمو جد یسلارب كن هب رغ 1

 یدبا رز وس كد ەە ہر توقو و یدیارواوا نااہ ٤ یک یرهاط

0 



EF 
 شمکج هم رس هزوک نمر ردزناج هد هنسانعم لوءدهو لعاف (شک همرس)

 لطعو رولوا راک نددت ناحآ زوکو رده رلانعء یجکچ ههر سو 1

 هبا هراقنو لبط هکر دیمور یان ( یانرمس) رلردیا هبانک ند هک وکارقو
 یانرس هد زو یر (یترس) رار دانروظ هلن رحم هماع ررالاح هل

 زود و هللا واو دم (ورس) رار د ځد یرت یانردیمور یا هکر دفع
 ارتفاو نانهب و بذكو رد هنسام هات و ح دقو رد هنسافضم نرقو

 هدنچوا ردعلتوا یرلکدید هردنف هدنزو هلاغزب (هلاورمس) رولک هسنس اعم

 | زوس هدنزو دورد (دورس) رولیعثاصهپاوارولوا یرا-فجلقو یرلذکید
 رکو هدمدآ رک زولک هثسانعم انغو همغل و برطو رد هتسا د۵ مالک و

 هدننزو شورخ (شورس) رولک هنسانعم عاعسو صقرو نوساوا هدشوق

 لير ج اصوصخو روند هب هتشرف نروتک ربخ ندیابر سدقا باج
 كلم هدب رع رولک هنسانعم هبش رُف قاطهو رولوا قالطا همالسلا هيلع

 هب اذ یلاعد نوع: قالخ ترضج هک ارد سرف یامگح رارید

 روهش ماا یز وتوا یدابا قلخ هتشرف شب زووا نو ظاا بئاوش نع

 لواو ردرلموسوم هلراعسا هقرتسم هسمجخ یرفن شوو هلیرلتسا هیت
 ندعو چو ردرلهانمغ هد هلبا دیسک روهش یسکدا نوا كن هتشرف زوت وا

 عوفو هدنفرظ نوک لواو قرمصتم كوک نالوا قفاوم هنسا یر ره

 لواو ردسس هدهعءرد كنآ یمیظنو تب ژر ك اصمو روما قج هلو
 رد رلذ رم تم كنوک تالذک و كهام یرلةدلوا مسالا قیاطم جد یکزانوا

 یتوک لوا هلغلوا لضفا ند هراس مابا نوک نالک قذ اوم ههام عسا سب
 ندر هثشرف لواو زردبا دیعو نشج ندلجا یرلک دایا ذاا دیعس

 بآ سصنع دادرخ هلجزا ردلکوم هنب رزوا مصنعرب و ره وجرب یر ره
 هرزوا راجا داد رهو ردرلاک وء هرزوا شتآ صنع تشهب دراو هرزوا

 | رهاوحو مانع نا كواركذ ندب ذ یرلعما یرایثاو ردروماع

 هتشرف لوارون د سوری هب هتشرفرب صوصو ردرلاکوم هنب رارزوا
 تشع كروما عف او ندش ورمس زورو ڪک وصخ داسع نیعو تسابر

 ش ورس هده نوک ی جت دب نوا لنت هامرهو رد ضوقم اکآ یبترتو

 هدناسنآ هک یرب قاروطوا (نورمس) ردهنساتفم شورس (هشورسرر وند

 رد هتس اعم نورس (نب رسو یورس) روند یرفص هدناورحو 4حوا



(UF 
 هاگنربس روئاوا مەل قمر وق شا دی هک قهروطواعبر (ندنکفان رس)

 ز وشد هتیطالس تن هصاخو هخسانعم نوا رب قجهروطوا قلطم

 بار هکرد هدرعسر هل مهم نیس لصتم هب هم یاز ناسی یبهنوا) ۱

 رد هتساشم تافاکمو ارج ها (ارس) (ردلمشم یسفا شیهدحوتفع

 قشارب و رولوا كعد قبال هتافاکمو ارج راو ارس نوساوا تلک كالوبا
 دزواج هدخزو دزن ( درس )رواک هنس ا٥٤ قدالو قفاومو بسا هو

 یک وشو تک وش ءا طال | نید ردکعد ا قآ ردراخ دیفس هک رد هتسادعم ۱

 یراک دید ینکیرفاحو نک هغوب هد کر تو هکراس کو شو ا ضب ||
 نوفیواو راب واو روشار ردعراضم ند ندبازس هلبا از حتفو ردکلنکبت

 رسکو از نوکس (یزس) رد هنسانعم رولوا بسا: و قالو رواک ||
 5 7)0 رد ۵ اشم تفشمو ةاساقمو تتحو 23 ر هلسراف فاک

 باه ذو كم هدنتفا دنزاب و دنز هدزو نکفورب رپ هلنوئو هانم یا
 یضامندندیارسو رد هنسانعمارس هدننزو د زب (د,نس) رد هد شسادعم

 یکنر نوا) هنسا :هم یدلک بساتءو نابس>و یدب واو یدشارب رواک |

 چوا هدیاب کیا هکر دهدنمسر هلحهم نیس لصتم هپ هطوقنم رمغنیس ناي
 (نوعیطس) (رد هدنرکذ هحوتفم نیس لوا باب ردلعشم بانک و تغ

 یارب كنتابن ردمخت یباودرب هک ردارفوز مسا هديا رس هدننرو نوطیمب |
 ندناپو یعسق وهآ رر د كتسو دوهآ هدزاربش رولوا هبش هنغارم نشا ۱

 یعقرب رربد توا هرد ینا و كدروج اکوب هدکرت روناشوخ هدتاغ |
 درایو هدننادرفم یسبع مش درد یزب ورک ناب هلذلوا یک سفر کا ١

 مسا هدنابرمس هدننزودنب س ۱ هلع (دعتس) شعد روند مشک هجواد ۱

 هن رللاد اربد یباغا كنسلب هماع هک یباغا ناسلب سمی ردن الاب دوع |[

 ماشبام ءطا هلغلوا دوعفم ناساب الاحعیدناوا نایب هدنسهدام ناسلب روند

 ۱ ردهدنرکد هموعصم ¿ نیس یا ناب) راردیا لامعا رللاد

Eنددادعتساو تلاقو ردداعثهو مارو ساود داره  

 نيس لوا باب ردلعسم یت جا ۰ یه 2 1 TOE هد نع“ ر 7 نیس

 هدینانوب هليا هل مهم نیسو نون مض (سنیخاطس) ( ردهدنرک ذ هحوتفم
 0 او 2 هد صار ناب دذا تا را هل ایک هنا رک

 و #



> 
 رنکاو یبآو یلادح یمعطو لئامهترفصو هدرخ کعجو نکا ینلضایب و

 هرذ هدتسادنا تابوت رولوا تبان هدرا یلتتوشخو هد راک دا عاط

 طدردنسهدیناتوتواغلس را هد مورو هش رد هلاغهدند الو نامر ا هديا رمسو

 ( نوپ راطبم) ودجر و ا و
 یدللوا ناب هد س هداه هکر د نارار مسا هدینانوپ هدننزو نوي راوح

 قاحروب یک او بلا ةصخراضمب و ماجلا یعررمخص عوأ راضعب
 ردءفانادابضو برش هنسووص برقع یکعج یدلبا ریست هلنامن یراکدید

 ینه ردراناک مسا هدینانوپ هدننزو سوح هلا هد>وم یاب ( سوبطس)

 | ردیب رعم راک رانلج ردیکع> كران نا وارعع دارم هک یکعچ ران

 یدناوا نایب هدنسهدام رددابنرز مسا هددانوب هدننزو كالفا ( كارطس)

 هدیناب وا هلن ان یاب مو نوارمسک (نوینورطس) ردتفاهد هلباواو دیار

 هد کر لرد ناشا کر وح هدزارش ر دیو سدنک کود و وا

 هدنسهداموب ر "را رود یٌهشر غا زوک و ط هنکو کو یاو اص یغامب دننابن

 نی )6ر ا و فوتک د هروسکم نیسینا باب ) یدنلوارکذ

 سکو ارواوا لدب هنب رو تالنوک قآیروم ردع نوت "رر هلءاار

 ۷ ظاهرا طس )( رد داد دموعك نیس تا

 ( تاعطس ) یدنلوا رکذ هدنس هدام ردعافترا تلا فورعم هک رد.هفح

 هدام و لصا رد سعطسا عج هک ر دفع ناسعطسا رد.تءل يور

 قالطا هرپ ره رصانع نالوا ماسجا هدامو لصا هد رد هثسادعم

 بجا لوصا رد هنسانعم لصا جد ءظعل مع ع هک هلوا مولعم یداوا

 رلف دلوا ماس>ا هدامو لصا رد ارو ءامواوهو ران هک ع طاا هسعامح

 لیعنو فیفح ردعو یا هاذ ف یدنلوا قالعطا هش رب ره هل٫ راتعا

 ۲۱ هلوا هی یولسع تهج قاکرح نکا هک رد مصنع لوا فیفخ رواوا
 ردرانرمصند و و روند قاط«فیفخ هسرواوا ه ولعته> اکر عوج

 ع ج رک او رداوھرصاع وب وردقاص« فح هسرواوا یرکا رکاو

 ردیارت رصذعوب ورد قاطم لق صو هسرولوا هب یل تهج یناکرح

 حج وا نوا ) رد ءام مهثع وب و ردفاضم لیقت هسرواوا یک ارکاو

 ترد هدباب کیا هک رد هدنعهر هلحهم نیس لص هبهطوقنم ربغ نیع ناب
 رفعح هلا هان یان (رععس)(ردهدن رکذ هح وتقع نیس لوا باب رداع فا



6 ۲ 
 یسناتسا یس! و راربدرمعز هعاع ردناب فورس هکر دعما هشوا هدننزو

 ردندعو وب ید یریب دورا ر دنا منوبشوخ نانلوا معآ كيکلک یسی-رببواوا
 اهتشا تناعا رد ریس نمکیدلبا رییعت رتعس ایلاح هک رد هز زه یسدناتسب و |

 نکا بواوا قوا الما هدناونعوب ېس: كنفلوب و رووا لوانت نوا

 هروب تغاو رونلوا مسررنهص هلا داص یشان ندنروذح سابتلا هرمعش

 تلآ فورعم قب ز و رود هب یراق یعتیز (زابتسس) رد رع |

 باب ) ردنوتاخ ضرع لها نانللوف قریز دوب ( یرتعس)رد هعونصم

 یراکد د قالیوط هلنیع نوکس ( دعس ) (ردهدن رکذ هموعصم نیس یناث ||
 نولاءهو كرابم هديب رع هل حقو ردعون یفوک ی سالعاردیعالوک |

 هه نیغ نا ی دردنوا ) ردیلبام موشو سک 6« رو هی اتم

 لوا باب ردلعسم غا شنوا هدیادیکی | کرد هدتسر هل هم نیس لصم

 ناو ات هکر د هسانعم فقس یسوترواوا ( غس)( ردهدن رکذ هحوتفم نیس
 ررید جزا هدب رع روند هنکسءو ترا شاتبا ال وطو روناوا رەت

 باد رس هدخزو هناغح (هنافس)رواک هنسانعم واک خاش یزوش و زوک و او |

 روئید هددءطوم یراورالرک نانلوا ربت موردوب و رد هنس.ذعم نه زر زو

 کرد عسا سخرس هداتفایمور ه دزو رفعج هللا هدح وم یاب (ریغس)

 هدیناتوپ هدنزو ن ورپ i) ےس ) ردناب یراک دید قارا ادب ر ردورادلیک

 یر هم غعوب راةیچ لئامهب ی ن مرق یلخادو ضایب یجراخک ردیعسا غعصرب
 هدعع(مدفس) ردب رلکدد یسضاق ت تآ هدیک ر ردفورعم هلبا نیبغص نالوا

 ( هلا دفس )رد هنسانعم ایهمو هدامآ هک ردیف داره هد-فسآ هدننزو

 لولوا هدننزو قامعج ( قارفس ) روند هح دق بارش هدنزو نایک ۰

 ردیکرت غلو نوسلوا قاربط رک و روالب رکو یتیچ رک روند هغادرب

 یر (یرغس ) ردو قادرب وب یراکدید یغارغص وطا رهاظراربد ||
 یرفدروند یرفص هدنکرت ردناناومح نا رس هک ردیف یرغاس هدشنزو ۱

 ندننوص كراو والثم قیطو تشطو ساط هدننزوو رم (وغس) ردیف رحم

 نیس یناث باب ) ردنفا هد هلی نوکس روناواربعت یدرقناج هکرد ریاکح |/
 روند ههنا ییغاب و زوعم هدننزو هبعش ( هبغس) (رد هدنرک ذ هموعصم

 هد رعو رد هثسانعم نویشهوروکم شعادل و شمارغوا هب هلیحو كنرو

 ( دس ) ردهداشرمغ هشسانعم رسوص نکا رد دن رام رسوصو جآ



> ۳ 

 دام رتسو هلوا مگ نارأاب تآ هدنآ هکر وند هر روعح لوا هدننزو دغج

 | دس ردادتعمو فیطا هباغلا ةباغ ىسا اوهو بآ زدیدآ رهشر هدش رد

 ۱ .دنوکتم ع ررر د جداد تشهب کاو رد روهشم هلک د دق رع“

 ةطوغیر و ناو بعش یر ردوب یس رب كنه را عضاوم نالوا فطاا

 | هکر د فدا معو هدشزو وت«( و دغس) ردهرسهب هلا یر و قشمد

 | محروند هب ېپ رک لوس یلقوا هلنیغ محف (رغس ) ردیس هلوط رابموم

 | (دوخس) ردهیانعم لوا دوب وو نیغ ak (  هلذيغ
 1 رود ۶ قاطو هد رع ردیشوق قاترغب ٣ 9 عم هدنزو دوغا

 | (سوکیدافس) سس لوا باير دلم ی اک و تغارکس

 || هد رعرد يسا یتافوص نا هدینانوب هدننزو سو یلامو هلفاکو لاد
 || (ینافس)ردلتاق یس هنسق هراف یلوانرار د یناغوص هطاهدیکر و راقلا لصب
 یوا هود دکر ون يسا ۶ شاش یرکدد لب الایعر هدب رع هدننژو یاب

 | رادقهرب رواوا یرهناد یک یسهناد نیس رع زرد جد قوا كو
 "| ردلناق مس هررولاح كان هز او هناویح مغ كنهود رد ه>وانو الح

 كن راک دید قواهودرولواصالخ بوی ندنابنوب هسفوصتارمش> یهود

 نخ الف اه ( نهافس) ربظذ یهدرعش باضخ یوبطعو ردو یهجو

 | كلدااداهدرخآ رابد هدننزو هتفه ( هتفس) رد هنسانعم هراشو قارط هدننزو

 | ردت د دصیلوث و هلو هدرج الطصا الاعرو" د هر دعا نال: و هرژوا

 | ادتنا تف رح لها هکرواک هتساتعم فال تسدو رد رعم هجن روئاوا
 هتفس ویشا E اجو رار د هتفیس یفرح حاتفتسا هدنرادب ردا رازاب

 || ەدەەنىنولنل نیکسک وا قلطمو ردهتسانعم ناکب و نرمو هلوا فرح

 1 ردزوراقو نواق شام ک رد هنشانعمکالاک هلعح و افنوکس (ےس) رود

 | رل تلتهو رد هد هل رع ج زر دكلود هنکحو ۲ كي و تاک اکو

 (تكشخرفس) رد هنسانعم جفس 4. نی (ریعس) روت دهدهیارش نالوا

 : لوادو (كنركشخ رفس) ردنرفاسه ورس هدناف ندا رح هکر ف ٌهسیرو

 1 هاک ن دکتا لس نو ماو كابا یلاخو قم الشو (ندر ک رەس ر رد هرا ڏھ

 ۲ كالا میظع نآرق هکر د هيس انعم ربت هدنزو كاهرف ( كىر 0. وا

 | هللوهعواو (دورفس) ر دنر ءع ندحاضباو حرش نارادش رہ یت اعم



 نوسینأت باب ( رود اط هدس رع رود ده شوق قاترشب هدخزو دوصعم

 هکردب مک | هراو یادی هدننزو یراکش (یراقس) (ردهدنرک ذ زام !

 نالوا یناام كنکو ک هلا هشوخ رود لح هدسرعرد هدنل زەم قاس

 قدضفو مداب وزوج و ردب راهچراپ یسقسو فرخ (لافس ) رد هپ وبلا
 ردهشسانعم لافع ( هلافس ) روند هدهنغوق كرد ويم والثم رانو قتسفو

 مکحو انیلاق هدننزو تفز ( تفس )روند هد هغاروا كج هم نیکاو

 نیلاق قلطم ( هتفس ) رواک هتسانعم فتکو زومواو رد هتسانعم راوتساو |

 روئید هیماج شئکوط مکحو قیصو نیلاق ذصاخو هنسن مکحو كپو |[

 تحایص بحاص قلخ ردیدآتیالورب هدناتسکر ت هدننزو نیکسم ( نیتفس) |

 ضراو رد-ض داور هک رد هثساتعم دیس هل اف ِ (دنس) لرواوا |

 3 رهش ه یآی دن کیا نوا ند هیس هثسو زدیدآ هّت فر لک و «هرزوا

 هدشزو راس LL )رونید هد هنمګ كلرزواو رددآ ن وک یجشب
 رخ :آوک ردیفف ذمرادنفسا ( دمرادنفس ) رد هسا: دم لالد هکر دیفدا مو 1

 یرهدعاق یسهفناط نایسراف نافیدآ نیم هاخمو ند: ع ہامورد هنسروهش ||

 هرزوا نيز هک ردیدآ هتشرفر و راردیاد.ع جد هدرو نم موب بج وم |

 ( دیفس ) ردفرصتم هدرادنفسا زورو لکم هرزوا رلقلو روقو نامرواو |
 راکشآو رهاظا زا و رد هشسانعم ضار و فا هک زد دا مع دوس |

 هدر كحهبد یداوا ناداعو رهاط الثع روتلوا لامعتسا هتسانعم جعاوو :

 یرلکدید لدرخ قا ا هکرد دیفس لدرخ (دنفس ادیفس ) رود دشدیفس |

 ردنارخ مسو هک رد لصف زوک ( یرب دیفس) ردندنعون ناد: دس ردم

 هدب رع رار د جد ورا دورسخ SE E دوس ( كات ديس ) |

 تغاید یرد هل رد ردتاب نار های هدیکربو ءاضتیلا رک

 رد هکر ابم هک و شو اض هکوش هکر د هسا« راځ دیس (راخ دی 3

 یرلکدید غ رک نام هدکرتو و ا ہےتحو |
 راکشاو والب (ندش د ةس)رربد یزوا نقاسو كالهمزوا هند رع 5

 رود ا یک نیو مرکو درعا < (هساک دیس ) رد هب اک ندعلوا

 هدراراددوب رونااح هدرلکنج رد رو عور (هرهمدیفس)ردلباقد هساک هس

 لافس) (ردهدنرکذ هموعصم نیس (EA رد رو یراکدید ھهر ١

 تقم ( تفس ) رد هند رلاذعم هلاقسو لادس ح ورمشم هد هروسکم ( هلافسو

E هک REET 

 ¥ هدنزو ¥
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 ۲ روندفتک هدب رع رد هنسانعء زوهوا ۱ راو یساثعء ترد هدننزو

 طوصمو کو كب ۳ هشسانعم كاد كالد رد-ضام لمد ند نتفس

 كلد كجوك قلطء ۶ رووا رست هللا دود هدیکرت كلکی وب رد هنسانعم

 هدنزورگلغق ( رکتنس)روناوا مبعت یدروب هنکبا هکر دوکاد هنکیا ةصاخو

 قع مصوصو كاد تلد هد زو نتفک ( نتفس ) رد هنسانعم یاد رهوج
 مسا ند نتفس ۱ راویسانعم لا هدننزو "هتفخ ( هتفس ) رد هنب رلانعم

 دال وو کردا هولح 4 وک ۲ رد هنسانعم توقد ءو شال د رداوعفم

 نوساوا دف و هی ده ردهت-ذ نال ردنوک هرب زخآرب ندررب ۳ رک

 ناک رولد هب هنسن نیکسکو یروبس وا 4 نوساوا تعاضب رک

 نالواهداد تګ هک روند ه هتک لوا 1روند ەزوسەقرطوهزات ° یک

 شوگبهقلح( شوک هتفس) هلوا شنا و لد مطوءربغ هی ر بونآآ عضوم

 ندربنامرفو داقنو عیطءو رونلواقالطا هنعسق رک اجو لوق هک رد متسانعء

 مع ( رفس ) رد شاد ینلوفاب و یعلد قاوق یسانعم لصا رولوا هیاک

 ناسا (تحاصف “رفع )رد رحم اره ظ یدایاسر هلا هججمنیغ یغاوب

 قحایرغا هدننرو یلفق ( یف-) رولوا «اک ید ندهد د فيا آتو مصف

 قاقحلا هدب رع و روناوارببعآ نارق فرح ناغرق هکروئید ۾ هرج” رقاب كوي
 5 هاشم نیت عده ی نوا )رد هنسانعمقحاو

 كوصعر هک رد دنس |تعم وضع توم هدینانوب هلءاق مط ( سولفافس )

 ردنرابع ندنسلوا لطاعو لطاب بولاق ندتکرحو سح هلببس هضر اعرب

 ردعسقر ندناب نالوا رهت ر اتم عن اک هلیناستح یا (نویطارتس)

 یمطو کوکو هغاربب نسود یارب رردوادنک .دزارشو لب هدب رع
 هد زو قارغس ( قارفس ) رواوا هیاش حطو دن رک یایوصاا

 رد هءاجنانلو ارت هفوح هل اقرمسک (طالرقس)یدالوارک د هکر دمفدایعو

 هلو ( سون رقس) ردفرحم طالرقسا ردیسوبا كنهقو> هک تارکس الاح

 ردب رګ روئاجرب را-ضعب و رونید مدرک هدیسراف ردا برقع هدینانوب
 (نیسقح) روا و اه ددلکشت رفع عا هکر دروناجیر لک دید ترو دسار دید

 یبحاص حال سما دوم رد رک لو لئوا ی و هر لو“ هلب اف
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Eرا هرح ق.ط فیطا اندر عدس وا حک 1 ینیداوا تم الو یر  

 اطخووهس هکر دیفدا رهو هدننا رو طاغ (طعس ) ردفو رعم قط هنوسعس

 نهارب و انق هد رع روند هد هنس هلصقو هنسرت كناویحر هو رد هس انعم

 دروجال فس )رد هذي لانعم لعو لوق ناد هو هر رهو عام لوتهانو

 را دهی اسو ندنایسآ (انیم فتس) رده اک ندناعسآ (یاار تنعم فءسو

 رواوا اک نددننکو ندناعآ هلا ) من : فعس)رواوا ه اک نیهظعر ۳ ۱

 ها فصو بالفص الاح رددآ تبالو رپ هدعور هدنزو باتهم ( بالقس)
 رعد زدن وة كنابطارود هددنکن وک وص ردتعا هد هل اداص ردرو هدم هل

 د دشت (تالقس ) رولوا لاخدا ه ه ودا یسهیاخ هک ددر واج یرلک دتا

 رد نخل هد هلا طو هل غیفَص و ىدا وا رک ذ هکر د هنا هم طالرقس هلال
 دماح ر د هق وح هکر د هنسانعم طال مس هدنزو نوطالفا ( نوطالقس)

 كنروروالشدا هدآ طالرقس هک رد رهخر هدلوفر و روند جد یاو

 نوط العسار زرد هنسا-عم دوبک كر هدتاورر رد هاهم نواو

 هر هقوح طالةس یداوا طقاس یاک هللامعتسا ترک ردیففحم نوکط القس

 نوط القسس ( نیطال س ) یدیا كنر د وک را هفوچ میج هدقلسو روند
 نینرقلاو ذر دیدآ رهشرب هدسیعور هدننزو سیدقت ( سیلقس) رد هئساذعء

 مع وو نزا (نوتیلطعس) ردا هد هلال عد ةت ردیسهدرک دابآ

 ررد خدوراد يکنز ردیمور رک حب هک رد دانوم سونیلعسا هد اتو

 قوا قالطو یتوا نونلا هد یک تو اعطا | نت شیشح هدب رع هنا

 هلعسا وب هک رد_ییسا هدوج هدانول ه دو اولا (انومه-) راردجد

 ردیسهراصع كابر ولع هلادو-سیراکدید یوا هدوګ و وراد فور ءم

 امرخ شالوا ظیلخت .دتفوک ح طالب هدننزو نچ (رقس)ردارفص لب

 تم (سعنعس) رود س اد هد رع رربد ید نالیس روند هم رب

 روناحر دیش هرلک هد مور تولار وعن ەس رد هتسانعم روقنعس ه]د اف عضو نوت

 ۰ دب دصق هغتوط روئلو E e هدنرابدرمصم ردیدآ

 نکل رر صا هلندش بولاق یوضع یکیدرو-تک تسار بور دلاص
 هدنرزوا بودیا لوب الاواهف هسروش هب وصرک | هرکصذ دودرمصا

 لوا رکاورواوا كاله لاطاق هلک ینبد ما لواو روا وا نا ظاغ |

 هسررک هب وص ذحم دقا ندروناج روب نع بولو وص هدنآ لوا هتسنک |

 ¥ یسیدنک 7
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 ) نودرونع) زولوا لاله عاق ردرومرواج رواتروو یسیدنک

 ناب هکر دعا یر_ رس هدنانوب هل ات یاب مو لادرسک و ارنوگس

 || رتونک ( رطوقس ) روند یربلا مو هدب رع ردنابت ناثلوا رببعت یتسءعرص
 ردا سهرات كلا فورعم یوراد یراکدید ريص ردنا, هدتزوآ

 رص رولکندآ یساللعا كموق مع یورادردهر_ زجر رطوقس هدتباوررپ

 | ردرلندیب رحاس به قلخ تار. زج لوا و ردروهشم یرطوعس
 | ربص یرانآ نین رةلاوذ ردنکسا بولوا نکقم هدنتکلم نانو لالای

 لوا یر كرلناو یدلیا ناک ساو قوس ههر رج لوا نوجا یلا-ا
 تر وصالاو اهبف هدا رضا هنسک نالوایرلنءووصخ هکیدیا هد هجرد

 هفعوقوا نوسفا هرزوا حدقرب ول# هلاوص بودبا را طح“ هدرطاخ
 رو نم حدقو تواوا رهاظ مد تارطق هدنزول كب وص قح رارال-و

 رواوا لاله هدنآ لوا هنسک لوا هملوا ولطب وط هلیم دآ نطد یاشحا

 دنه: رگ هرو نه هر رجو لو یاشحا هدنسورگا راهسراب یئطب و

 رد نانو هدلوقر ردینات رمس نا هڅ نيغ نوکس (الغر یس ) ردن دنر ارج
 اقوک ما عار و ها یلفانا یر ی لج رال رک
 یدنلوا هیعست هلعساوب هلغلوا رشک یراذاص نالوا هدلنم قانا هک ات وک

 سوی (سورمهس-) ردرظن "د :ےسر جد الخر یکس هلفاک لد فاقو
 نا رد دنس انعع مروو شش بلصو قد هدن اتو هدننزو

 ر دچا ینانوب یکحرب هدننزو طارق (طارق-) (رد« دنرک ذ هموعصم

 یراصذ هکر دیففحم فقسا هلفاق مط (فقس ) یدیا رصاعم هلباردنکسا

 هل ارمعز نیسودنک هلتهج تضادر هک رارب د هساباپ لوا و ردیسیضاق

 هک رد ,دنعسر هلم6*نیسلصنم ه ی رع فاک ناب ی دبنوا))هیابا بلص
 (رد:دنرک ذ هح ونغم نیم لوا باب ر دلم یتیاک و تفايلا شما هدیابحوا
 یه عادطو ی سان رد هنساعم كراو دن ه دزو داوس (داکس)

 یدنلوا فیق و هلعا و اروهشم هلیارتسک ه دنن "رو رازه ( راکس) یک

 ناربآ رود ید هک ڈک ولغا و ردءاعط عونر هدخز و هيون ( هکس)

 بوزا هت :> هلغاب هج ۳اک رار دو رق بو زو دس هرکصف دق داورق هلبا حط

 هدندنع راضهب ردت رب هیدش هراوح هدنن زو نشب (هنیکس ) رردیا لوانت

 ه یز زق یخادو ضا یراخ ییضفاردوب ی ور دف كتا لوا



 روش د نیغص هد رع ردي راک دید یساضاق دا | عععوب ردنالوا لدام

 ود مزوایرو هدنزو چ رح )ردبر a» هن کس نیفص هدلوقرب

 هکر و د هراوط ن یکجروس هدننزوهدنخر 8 هر ااف(هدنفر س) رد دی سس دود

 (ندیفرگس) رونارکن بوس زکوت اعتاد هل لوا كشوکاب و قزو کوا

 قاب بو3 هل عن ءرزوا یس هو كم رکنو كج روس هدننزو ندیمهفت

 هکر دیا یکطصم هللا هد یاز نوکسو فاک رممک (نک س ) رد هدا:

 ( ه ونسکس )رد فرح زر کس رژ اےس ارھ ظاردف وره رار دز واتس هکر

 قەرپ شب و ییاغا دما ا ا :درءهور تغل هد زو هر وناسد
 تابث هلاکت ریس ہفت هلبا دةفلا بد یحاص نارا خا ردنابت یراکدید

 هلن اک مند ( ےک ) ردب راک دید ید دا هکر واوا یه لر ول نم

 هک رد هنمانعم اک هالو هع واو (وکس) یدسااوا فوول ههو 2٥

 هدرا دعا و غایب ارد نیس نا اواري ها هک ودسو یکم هلش رګ

 رد هامان وکس ( یوکس ) رارایب ھالا راونقو هنصو هنفارطا ضوح

 دان الغر قس (الغر یکع) رد هنهانعم هنس ( هنی وکس )

 رد هسنسانعم قرفجا هدننزو هل, هالو هح یا ( ATS ارک

 دور 62 2)(ردهدنراذ دووتکم نیس وات تاب) روند اود هدد رع

 رد د ساو مخو روهوک هد زو راکش ( راکس ) رودد ل> هدب رع

 ناب هلی هڪ وب یتول را ط ءب ردءاعط عونر و روند :ددنن ررقروءو و

 مسا ند ندیااکس رد دنسانع» هشا دناو رکف هدننزو لاه ( لاکس) رلیدع |

 رواک ها ل ذو هن هایعم یگدیا باطو یعیتسا رواک لعاف مساو رد رد

 ردر دص» لصاح ندندیلاکس ( شااکس) رد هنسانعء واص زوسو وکتفا و

 زوسو كایوسو كعساو كا هنیدناو رکو هدنزو ندیشارخ (ن دپا اکس )
 سا (هدیا اک-) ردنب ران« كابا لاوسو قهروصو قدزایو كتا واص

 نهآ رو هکر سس هک رده ول هرق هوکرب هلا ته 2 (زهاکس ) رداوععم

 راج وبب اب کا رارابوب باوا هلکنا بو دیا بیکرتندازجا ص.ب راسو
 رب شا ییذکا هک ردشآوا هکر س(ایکس) راراب وب نات “و نيسم هلکنا

 لدجو دانعو  هلبا هج یاز حف و فاک رسک ( هزکس) رد راکدتا
 9و دصم ما ند نديم کم هد اک منم ( عکس )رد هتساتعم تعوصخو

 توس ههکس هلت یاب (یغکس)ردیضام لعف ند ندی کس ( دی کس)

 € هنسانعم و



U 
 د )ولو ا لسیفتسم لعف هللا لج هیاطخ یانو رد هتسانعم

 قهریصاو كابا شارو قعوب و قع زاقو كا حختو تساوی
 د_نکف (دنکس ) ردلوعفم مسا ندندڪکس (هد. .هکس) رد هنن راتو

 ۲ رشاع کر دفق ردم کشا کش رد ها عاج هدشزو

 را ردو نینرلاوذ راطهب یدلبا تدشن هدمورردب رارخاورد نانایک كوام |

 ۲ ردمالسلا هيلعر ضخ رصاعم ردربکا ردنکسا هک نینرقلاوذ اما یدید |

 نینرقلاوذ هدههاشنو د رفو ید ایر زو كود م ردنکس اوطسرا

 قال هل بوحروسو كم رکن هرزوا همت هدیسراف ردنکساو راردبا قالطا

 | رها هماکند قاوقو ررددروخ رد_:کحم ها نل ر رد داش

 E هر ن رللا کیا ردندنرانوب وا قجوج روخد هد هلو وا ناتاوا
 0 کک کر دادا نیک کن کس ) رارروب هرزوا هت هداوه |

 رفصو ماب لهسم راراس ندلاب هللا هک رس ر ديكر فورعم یراکدید

 رشت یرومد یآ الا رکلود هک ردیف هنکسا هلداک حد (دنکس)

 ۱ یصب و كوب یسارب رواوا هلوک کیا روند مراب هدب رع ردتلا نانلوا

 شف هن رزوا حاغا هلکنا رولوا كحوک یسب رب و رراد حاغا لکا رواوا

 (وکس)رواوا هاک ید ندروموک ردب روق شنا (نوناک هنکس ) رردیا

 شب هدنلکش هکپ هک روند هلآ یرلک دنا ريعنابب كره" | هدننزو وکب
 || هدناسارخویردمهدس رعرررواص نءهرخ هلکنارواوا ییاصنوزواو ییقمرپ

 رد هتسانعء ایکس (اوکس ) راد جد هشاو و كح هدرابدضب وخاشراح

 سوعانو تس و رد هثسانعم نون قو هدعاقو زرط هلا هد دش٥ فاک (هکس)
 یول هکس ۵ وسک یواوم رواکهد هنس انعم سا او نوسکو رواک هنسانعم

 برمط هشس هعفص راندو مهرد هک ردمولعء هدب رعو ردذوخ أ ندنو
 جار هن رژوا هک ر وند هد هنس هکتروهد لواو رد هتسانعم شن نالوا

 رولک هن رانعم رازاب و هحوکو  یرومد نابصو هئلوا برص ی ها
 فام هدروآرب طخو روند هن راج اغا امرخ فص فص ش هل ةرصو

 قلطعو هلبس هخ الع ینئدلوا تقص رک مهرد رواو ۱ هباک ندهرهج

 ند ندب ر کس هدننزو رت (ریکس) روئاوا قالطا هرکیپ هریک اب و رظبوح
 رد هه.ثم هفص ( ناریکس )رواک رها لعفو لعاف مساو ردر دصعم ما

 ساتم "ریکس (هریکس ) رد لعاف مسا ندن مکس رد یطام (دریکس)



۲ ۷۰ > 
 قدروا هتفجو قعآ مح راوط هد زو ند رینس (ندریکس ) رد هی ءاھ

 دانعو بو قءارصع بویتلاقو قات بوریدلاق ندرب نرراقانا وا يکياو

 و شور هد ر کورد هتسانعم تک الفو تکنورابدل (كس) (ردهدنرک ذ
 هدع اور و روناوا بیکرت ندراهنسذ لت وع ضعلا دنع ردا تکوت

 یسهراصع لعاردف راجت هللا كشف كس هدن لند ابطا الاسر دیس هراصع لما

 لو,ف تعصدو زاسازوس هلیسراف میج ( هجاکس )راردیا لام-تسا یلد
 هک رد هسانعم نوک و روند هبة سک ضراسعو دناعهو جول زايا

 رون دەدەب ى رک كوب ییقواو ربد جد هنا دبع ردععهب رغآ هدومن وا

 هدودع فلا )جا راکس) رد هدا ڪد موڈ رص راکس هدنزو راوس ( راک )

 ندهرکت هلکنا ردوم درب یرکا یوا هدنلکش لاکنج هلبا هحوت» یاهو

 واودم ( وراکس) رار د شکا.دیکرتو لاشنم هدب رع ر اراي كعاو تا
 یدصد لک و دل "روک هک ردکعاو تا یراک د روشی هرزوا یرو شنآ هلا

 ہرا لاب و عا روئد هسس# هدب رع رواک هنس انعم یلاکنحو روئلوا ریست

 هک رد هدسانسم هساکر هدننزو هتخادک ( هتعاکس ) ردکعا یسا شل را

 ( هشاکسو هدشاکسو هساکس ) روید بعد هد رع ردد ۳ یلقوا كوب

 هک رد هنسانعم "راس هجر هل اف نوکس ( هرفاکس ) رد هتسانعم هتساکح

 هکر رلرالاح راس هاکنا بوبا ندسحاغاو ندکک ردتلآ قج هلاح راس

 وراکس (و اکع) رد هسا هم هرفاکس (هفاک) روند بارضم هګ رعو هر

 ( هلاکس )ردتخا ځد ويااکس هاب "هدان ر و ردلدپ ندار مال رد هنسانعم

 نوکسو فاک مض (هکرکس)رد هنسانعم كس "هلصف یسرت كپ وک هل. ال د

 ققارب-ط هدننزو هرفس ( هرکس )رارابب ندئنوا یراط هکر د «روب هلاار
 كلزوا هلذاک مص (نتسکس) ردزناج هد هلبصفو فاک د دشت روند هغانچ
 راو انو نیغا اح هس م (تکس)رد هنسانع قارقو قع وڏو

 هتعمط AY هکر ون د هلآ زم نک شار عسا ل واو رد هنسانعم كم روب

 یرکج كنب ار بو د| كنل یک یریکر اب لازم هوا مادقاه عوروب هسلاق

 رون د یباغاكسکسیخ د هدیکرت هکر د هنسانعم غار رمسو روناقیط هن زاغوب

 رولوا لمحم هدتاع NES وطوا رارد یجاغا ناغ دغاد هدراد صع

 (یکسکس )روڈ وار عت یی وط قارون د هد هنسس قاناور ون دا طغ هديب رع

 ٭ كرو #



> ۷۱ ۶ 
 || ر دمسوقق رغا هدنزو مت (متحس) ردتلع ناقتخ هکر دیس#اثب وا كروب

 ۱ هال وه واو (یوکس) روند هده هک ناقود یرغآ روش در هدر رع

 ٤ یاب ) اوکس) رد نوش ناسد هکن و یکسودس هک رد هیتس اهم اک

 ۳ یدنکردشعا اس ریدرپ ردیدآ روهشم بهارر هداراصت تلم هلا هدحوم

 ٠ عقا و ندنا یی ارعم كمالساا هيلع یسع ترضح رد رهتش» لسا

 ِ قارط هک رد هثسانمهرکس(هروکع) ر دنغاهد هل.سراق یاب ردب و رع د دلوا

 | کرد ینکیرومد هل>وتفم یاهو لوهح واو ( منه وکس ) ردقادچ |
 | 2 نیس لصتم هبیسراف فاک نا یی رکسنوا) زر دید ك راک

 | نیس لوا باب ردلجسم باکو تغل تردزوتوا هديا جوا هک ردهدنعسر
 | رد«اک ندایند هکر دکب وک هجالا ( قلبا لس ) (ردهدنرا ذ هحوتعم

 | كنرودو هجالا قابا هلب لرابتعا معو رورسو حقو نسخو راسهنو لسیا
 1 كابطارد اک یک وک وص هک ر دفع ییآكس (ییاکس) رد هثسایعم

 ۱ م سدیب دنحو ناک شا هک یسهیاخرد روناجوص یراکدلباربمآزدنوق
 | هعاضصخ هدیب رعردفو رعم یسهاخزدنف ردن دنس دلج هی ودار رد ید |

 ۲ (زآ ناکس) هس اوم كس نیک رس ىس ڭى و دزو هلاوح (هلاکس) رود

 | یزوا تیا (روکنا كس)ردایند فيج نابلاط دارم هک ر اکر وک واصرح |
 ٤ هدننزو دنوارز ( دنواکس) روند تلعثلا بلع هديب رعر دنا یراکدید

 نات وس ( ناتس كس )رد ردم دنوا س ردیدآ عاطر هدنب رق ناتسس

 ید وا هرس رسا اوب هل خاوا هیبش هنس هم لر وک رد هویم روهشم هلیسا

 هدیکروذاکلا ءاطاو قند هدنب رع ههوو ردیف ناتسد كس ناتسلس

 یوخدب هلیسراف یاب( یوب كس ۱ رار د یزوا ناب را دطب و یرا مع
 ۲ روند هند در طاب قانا نالوا رها هدق دروب توا: هوا یر هد زو

 كس (رکج كس) روند هرهنک شک افحو لوح ولناج تبا ( ناج كس,

 || روتاوا قالطا هد هه نک ناب رهمانو اوب و هبعقو رد هنسانعء ناج |
 كب وک هک ید یزا 5 كس رد هنسک یذومو رضم (لدكس )

 با هدب رع رواوا ځد هدهیحو رولوا هدزرولاجیجترب را رد ځد یب د
 نیکسک تیاغ؛یئرع ردقوا كچ وک عونرب هدننزو ن زکر ( نزکس )روند

 ردهبشت مادا اس رد هتسائعم دننام كس هد زو راتفر ( راسکس ) رولوا

 هل تسانموب ر واوا جد كعد واخاب كي وک راک هاکلک هد هتساتع» رسو



+ 
 نک اسو رواوا یک یشاب لوک یرلثابو یدآ یند هک ردیاع كنه اطر
 نداد بلاطو صدرح و رد راسکس یع سا ید لس را الو ین داو ۱

 (نا-:کع) رونلوا قالطا هد هت هلوم قوات لاطو رولوا ه اک

 لرد یخدنا-وس ردید الو لاز سر هکر دما ناتساباز هدنزو ناتسوس

 رواوا یهتمكدء> رهش نایاب نداارخ یدود> رد هکلوا و ر

 (a Eo) رد رەھ ی 2رزو تسد وروغ

 و دکراو ددل بح هد رعر دعم EE یر م هد ز وه وبنتسد

 یک (تاک-)رد_-:غایخد هب واکس هلا نو عدل زرد یمن دآ

 رر دنا I هکر ار د هنسد روا كم وک رد رص م HEE هلا ری

 ) شک كس ) رد دآ لاکر و ردرعسا تالنکیت یرلکدید نکبت قاروبو

a |ڪا ت 9 یار ی هدراوص ردا تایر ها  

 یالکلا لب بک جزو ءالا لذاف هدب رع رولوا ىل هدفعو یر 5 قاسو هینش

 اب رنکا راد یلیهجز كب وک رل-ضعب و یربب كنرف هنایوب هدیکر و لرد
 هلع فاک الطو قع” رار لمت ییسهزان رب هرگآ راوص یرطاعدع

 متصلا حوربب هد رع رد یس مارک مد رص هدننزو نر (نک كس ) ردعفا

 كنس هس هلا نک كس ردنابیراکدید مالسلادبع هلڈخاف طاغ هدیک رو

 بوشا ی حق ارطا ادعا هدن راک دتا E >ا ندنیمز هک ردو ی ياس

 لک آر جوارو E درب و رکصا دک دلک تاوهس ۳۳۳

 بلک یدسعت راراتآ ہہ طر هجولنادیم هنکوا بوروتکو ررافب هنن وب
 ندنرب مود ره تابن «دقدلاص بوبارعص هرزوا هم لوا هلصرح روز

 لوا رولوال اله روب نه بلک بو هراو هنوک حاقر نکل راتقیچ بوپ وق
 «دنزو لرب بش ) كنک ك-) زرد نا حافت هدب رع هتشع كتابت

 هک روند هنکد وکوص هدننزو باستهم (بالکع) رد هسا ١ نک كس

 رسد دنج و ناکع شا ردند a ودا ی ساخ ردروناح ناثوا رعت زدنود

 هدب رع رد هنساتعم ,EEE والکسو ی الکس) را راربد ید

 تبا هک رديف روکنا كس هدنزوروقنفس ( روکتکس ( روند هعا ضو

 نادسهدب رورس كنهرف و رارد بلعلا نع هدب رع ردب رلکدید یمزوا

 هدننزو لابح (لاکس ) (ردهدنرکذهروسکمنیسیناثباپ) ردحورمشم هل
 لیدو واص ز وسو رد هثعانعم هثیدناو رک ردردصم مسا ند ناک

 4 لاتو

 سس ۶

e e r ۳ 

 ل ا ل _ _____________



NT 
 رد هتسا :م وک دب لاکسد روند جد هزوس قلطءو رواک هثسانعم لاقو :

 هدن وک رولوا جره ندهد لاکسو ردهنسانعم تغلاتو داذعو توادعو |

 زر دص لصاس نسیدنلاکب دژ و شرا
 قات هشیدناو رکفو كابا تو ادعو دانع هدشنزو ندیشارخ ( ندیلاکس) |[

 هنایم ( هناکس) رد هخ رام تاب وس نحارب و او كنا نظّوسو قعتاصو |

 لب هج یازو فاک نوکس (نکس) ردیدآ هپ رقرب ندنرلارق نینرغ هدننزو |
 دنس رگ ردءقاو هدنسارا نارکم هلب محک رددآغاطكسکوت ر هدناتسایاز :

 رارید یدلیا دلوت هدنآ ناتساد متسر رک ںودریص نماد كغاط لوا

 ب وسام هرکس هلتتس یاب (یزکس) رد وب یهجو كن راک دید یرکس |
 رونلوا قالطا هئمشعو قاعوا نک هدشاط مان هرکس رود نح ردکعد |[

 روند د ناتسکس هزاتسس ارب ز رد هناء یتا تسوس یرکس هدلوقر و :

 ه رقر ندنراارق ناهفصاو ردس ردم یرکس یر ردیف ن اتسو کس |[

 دلاکس موق رح (هلاکتس)( ردهدنرک ذ هموعصم نیس تااث باب) ردیدآ |
 هګعیاز روند هب ی رک كوب ییقوا هلف اک مط ( رکس )رد هتسانم

 هی رک یلقوا یخدو هلو تو ازنوکسو فاک مط (هلرکس) ردتفا هدا |
 هدیاحوا هک ردهدنعسر هلمهم نيس لص تم همال ناسییزوعطنوا)روند :

 (لس) (ردهدنرکذ هحوتفنیس لوا نادر دلش ییاکو ت رکس قرق |
 فاع دوخ اب و ن را هراپ چاغاو هح هک رد هنس نانلوار ببم لاسص

 راررویلاص هب وص بودیا دنر هعهکح هنر رب یراهن-ذ یسهلوم نازاسو |
 هنیفسو یکو ردیف رحم لس لاصارهاظ ارگ هر اق وشرق بون هني رژواو

 هدهروهشهربغ ۶ کارد کج قآ هک رد هنس گم شخشو رواک هنساشعم

 (تالس) ردیدآ هدنزا سرب (الس) روند هب ر هدب رع رار دنا را نکیوا

 رد هنس اعم سهاک هد رعو ردیدآ هدنزاسر یدو هدننزو تام

 هروسکم مج ( تحالس) رده اک ندقوا لاط هک ی الب قانح قع

 عاط هللا هله یاح ( هح الس ) رد هس اعم هح الس هللا هانم یانو

 یک هلج رهک هکر د هس هایس دعءنم هرژوا رلش اط ن دا وب كنم :

 | رهاظوردیدنههروب نه تغاردعقان هتاع ماذج راردیا لاہعتسا بوب زاق |
 کیسو هشوش هدنن رو كاله (كالس) رد تكف ندموق م تجالش |

 یس هکب وس شم وک و نوتلا رد هکبوس بودیا فب رک ردهنساشعم ||

 < ین < ۱۰ $



{VM} 
  ENندکیک هاج لشو( نش اد هتش رف ۳

 دج كنيطالس ن انوا ریز نای وس هک ردیف ق وولس هلو حض

 كم كلزمسبدا هدننزو نزن ( نجل ) ردتغل هد هلیس راف ےج ردپس العا
 (قولس)رد هتسانعم لات وس زوس تشرد ودب و كم ارازآ هن زول كعلخ و

 هد هل. سراف ےہ ج یدساوارکذ دا هک رد ونش ایم یس .د دزو قول

 لصا ی خد هدنحالطصا نمهیلعتاودالاح ( روشحطس ) ردنغا

 یرکسعو یهایسو رد یس رغوا هلب رح تالآو یی ردشراق حالس یسانعم

 رد هسانعم حال د بحاص هدا و سه درعو روند هب هنک لادج * یهتمو

 عارذجواندنیهزیدق ردیدآ رج“ رپ هدینانوب هلیئاتح یاب (نوینادلس)
 ریسفت هليا نابدنس یر و رولوا ی راک یر هدخاغو عن یه ردق

 ناتسب رعرربد ناک دنزو ناستنش هماع ردندنعو یباغا طواب هکرایدتبا

 ق“ رار هلرخارمب ییمخت رر د کد یسهئسم ناتنسب رع رواوا هدنراغاط

 یسو رګا هدننزو سابات ( سسلس ) ردعقان هنو وص تایی الطو

 یشاتط ناب هبوص رار اغ وا قانا هاکنا ر دش اطر لس هم ٹالد كلد

 زعارب ودب هدتعل دنزاب و دنز هلبا ھه نيشو مالرسک (شا .ہ) رد: راک دید

 یاب ھن ر یا قرح هدانعمو و ردیلباعم لزوکو وبا رد هسا ٥ یوکو

 مسکرب ندنمهسلا ردنلق هدشزو قجا ( قطلس )ر دتل هد هلان
 قاد ( قاس ) رول اص یراق اصص ن دنرلف رط يکيا هک ردساسل

 عوق کیا هروک هنناس كابحاص تاراستخا رد يآ تابنرب هدننزو

 ر۸ت یزاب ۱ ارد قلس هدیس ر افو هدس رع هع و رب روا وا

 رد-اغج ه-نعور و راربد توارمسلاط هدراد ضعب ردت اب ی راک دتا

 | رد هرس اند را هدرار رک او ردنکح هدرا د ضعب هدیکرت هک روند

 ساب (سافلس) ردنا بلعتم هام ی هکر سو هر هک ریس یارش یارب |[

 زوریف روب رم رهش ابلاغ ردیمشهدرک دانآ نینرلاوذردرهشر هدشنزو |

 هدسوسرط ءارو هک ردرهش یکب دابا مسر ه دشناونع سوغاس كدانآ |
 نادوانو قولوا هل ءال نوکس (تلس) ردتغا هد هلفاق ید تتلو رد-هقاو

 قد اره رد باغوا لو كنودی رف هلسمال نوکس (س) رد هثساسنعع

 هد هنن ردت ماع تانافطاو یدیا یس هصح كد هنیمز برغع یاصقا
 مضو رد هخ رلاسعم دایقناو ملساو مس عب هلمال جن هدب رعو رود ۰

 هک نیس



۶ ۷۰ > 

 ناودیع ماع زد هنساعم نادر هدر رع هن E مال حو نیس

 زاده رل او رد بال رب كن زاوا ی ا هدیقس وم و د ارد

 هبیماش بوئرخ هلمال محف ( ط ) رد كلسزو رون هيام تشوک ه-یادرک
 راردباتغاید یردرلغاید هاکنآر د رغ كحاغاولنکیدرر ضبا ندنآ و هیرش

 ندنعو نالسغم هلر رلع | رب سس هلا ظر و یرلبح اص تادرفم یباغاو

 رک زادیشع لرآ ها۳ رار د ید یباغا طنسو یی کبد یطرقو نک رد رەھ

 هع (هلس) راردیا تغاد یرد ه اکنآ راغارد ررد تفح هدراراد عزا

 اصوصخو توس اموعو ردف رظ قورعم هک رد ةن اعم لسز هدشزو

 هلا دم ئاخ ) ولس ) روئید هس یرلک دادا عضو نالم رای الس

 رپ یر ی 7 نیح رادو ظیلعو یحرق یلصفا رد رق رک ییاود

 لر مش و تدا هدناعو دره وو لیسو  ءابطالا نس رولوا شلر اص ۱

 E ةا بحاص رربد یجرو اکا راض عد هدیک رت رد رشق :

 ردراک هدنرلعاط یروکنا هروک هنن کد ك اع حش ورواوا مسق یدب

 نيج راد یعون نچ رد رشق كنکوک تن ابن نانلوا ریبعت یر وق رطاق
 سسلس هدزو سن (سالس) ردا وراح هد هار وناوي هدنراګا

 راب در وص هدنک رو حورفالا ر = هد رع ردیش اتظ قانا کرد هتسا هرم

 كه اشداپ ما طارعاق هد-زو نودر# (نوسلس) ردب رلک دید یساط

 نوب زو یتوک هدنتغا دنزاب و دنزهدننزو شب رع ( شالس ) رده یردارب

 نکو لس هدیکرت هکر د جرس معما هدیمور هدنزو نودیرف هلفاق (نوعلس)

 زلنآ زد تیساار کام ات هه یا نوا هدیفسوم کر دا وه تك یلسوب هدننزو

 قاش۶قار ۳ ناهاعص هلوکدز یواهر تسار یاس> زاد اےک ك اسو كرزب

 وصو یسهروص هدءانوب هد تنزو نودی رف (نوئیلس) رداو جوک
 ندنآو هش هنغارس هلان یغارب ردننیعسا نان یرلکدید یس هعهدرک

 نبدا هرقو ءالا سفرکوءالا نرو هدس رع زد هدیراگاوص ارکاو رکا ۱

 هدنزو لد (لس) (رد هدنرک ذ هروسکم نیس فات بان ) راربد جد

 مرو کوب قلخ روند یگ ص لس ید هد هک رت کردیا ض مر

 نیب وز هدیسراف هکر د هیرحر صوص# هرابدنهو راربد جد یرغاهیاو



 ردفرحو ذوخ اء ندو نیسغس رده رحر وار یی و قحهصیفروشد
 روند قااسح هک گرد دس اعم دامادمه هدشزو فلت (فلع)

 رد هنسانعم یامو شەك هدر رع 4م ال 2 و رد هان عم ول ید هدب رع

 طدخو ل هدي رعو رد هنسانعم نادو انو قواوا هل اس مال (تالس)

REهد رع هلدس جن و رد دث ران عملت : شارک ههنکیا  

 قرج هشش رخار یئشرب و كمکجو كمر < هشرپ یئنشرپ ردردبصم

 نداد (رفرود كلس)رد هخ رلانعم قاوا قلعتو مزالم هدنس هیاثم كانال

 وجا هکر ددیراو ره دّقع (یال كلس) روئلوا هیانک ید ند راهثو ليلو
 هدننزو كنشخ (تکلس) روئلوا قالطا هنن ادند ك وع ازاحم ردیسا زد

 هلمال حج (-) رد ۵ سا وم رد ص نا ریه قولوا كحوک ردب رغصم تكلس

 ررازوب بوزاب هش رزوا كنا نراس هکر دس هت ملعت كرافجوچ
 رووا رھ قرا REE حالصو حج هدب رع هل مال نوکسو

 با ج رد هانم بأ هس د و ج ےس هل ال مط (حلس)

 رووا قالطا + هنسک نالوا قدر, یر كنغادود ردقادود هک رد هنسانعء

 عون هللا هد دشمال ضط (رولس ) رولوا شلوا ییفادود جوا هک بوک

 هوط رار د یغلاب ناه دیکر رولوا هدرمهم لیئ رود یرجهدبرعردب دا قلاب

 ردقلابرپ زمساوب و یربا رواوا جد هدراوص ولستط ضب راسو هاروطو
 ردیس هلاما حالس لس یدنلوا رک ذ هکر د هنسانعم روشحملس (روش حلس)

 تالف ناطاسو ناطلس ) ( ردهدنرک ذ دموعصم نیس ثلاث باب)
 جدو (هراوس کی ناطلس) ر دەبا و ندیم باتفآ ( هسا كناطاسو

 معا(قاس)رد هشساتعف هد رسو ا هلم ال ےض (فلس) ردیاتفآ

 قواوا هلسنک اس مال (تالس) روند هب ه-طناح شملکید ندیرد هل-هال

 ھه: روا كلکک کاکرا هد رع هلم ال چ ر اسم نادواط

 هعاع هک ردشاط روهشمو رد سا امرخ یفآ فنصر (ینایلس) روند

 هک ردهدنسر هلحهم نیس لصتم هي ناب نایب یج هرکد) راربد یشاط نلوس

 هج وتقم نیس لوا با رد امش یت اکو تعل یدب ىلا E جوا

 هکروخ د هشغاب سک وک كراب راق هدننزو هحارس س (ردهدنرتذ

 هک رده هع> اماس هدننزو هحراغت (دعح اع*) رووا ربع کلسکوک

 ناثلوا رییعت رام لا دے2 یا (خوراس) رد هسا ڪم هجا موق م

EEE 
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 e و لات رربد جد ناوبد هالک و سید اخ رد

 ار وا وا ۳ یس رغو رداو ڪڪ أم ی هارو زب ید هدرلا رحصو

 عاونا كتاب وب رار یدرامرتج هنانوب ماوع رد دیقم هدرصبیالح یسهراصع
 هدرا,د ضد ردن دع و وب ید یرلک دت ارت یسالاربالاحرد راو یس هد دع

 هکر د هنسانعم خوراعس هليا هبج* نیغ (غوراعس) راربد یراتنمنالءوطاک |

 هءاک هنسالارب هصاخو هات وب هدرابد عرب ردسنح مسا لءاش هنعا ول ارام

 : cE هلا ار مط (كوراع#) ردنیعسا راتتم هدب رع 6 رر دیارمعد هک فرع

 وب ۳

۱ 
 ح
| 
 ا

 هامه م ¿ن ںیس (سب راعس) زرد د ماج هدیب رع رود شوو نیح رکوک

 1 نانلوا ممد روش دو راربد ندرس ترغم لها ردیدآ قلاب عورب هلا ۱

 قاموص ةا دکر د هدسأتعم قاع هدننزو لیلبا هلذاق ( لیقاع» ) ردعلا ۱

 هتک رخ دراشم هدننزو را داوه (راک اس رد هناد ی تک فورعم زرد | ۱
 5000117۳25 1350 یحص تک

 (.راکاعس) رولک هسام راکنم دخ قاطو رونلوا ربعت وه هکر وخد
 هدنژو ناک (ناعس) رد تاسف ھڪ اس (هکاعس) رد هیانعم لوا یدولو |

 نوک یګ دی رکی ندیس«هامو رد هاسانعم کالفو لوک هک ر دد ناعسا 3

 رد هنسأتوم ناواتو فقس هک ردع اا هدننزو درامز (هناعس) ردا

 هدب رعو هدننزو ئالد روند یحد رک رربدیخد هسشوق نیجردلیب و ل

 1 العاو سقنو دنا ساجر رددآرهشرپ هدن اتسدهو رد هیانعموب یحد :

 هات رع ر هتل زولا رد ردشوقر هدننزو یاما (یناع)روالشدا عاتم :

 هواي ه دیکر رولوا كاله دلت دلا ی“ ادص دعر روند دعرلا لتف ۲

 || نوکس (ممس) رد-شوف نيج ر دلیپ هک رد یولس هدنناورری و رارد یشوق |
 ّ راوطهدنگ ا هک روئید هعضوعهدنزرط هراغم و هردنامهدراا رص و هدراغاط هلو

 هدساتعف علو لردنا توت جد لبس ءانا صءب شلاق هک و زرروئا ۱

 كر هعهلوجو رددآ هاشداپ ر ندنرلهاشداب ناروت هدننزو ره (رعم) رولک

 كالا هاکنا روند هن را ۲ هدنزرط هک روس یرلک دتا رع رکوآ

 رد هةتا عم بش هاذا تیک هک هد رعو رازروس لیڈح هشارزوا

۱ 

 كلی وس تیاک>و لثم هد رعهش هلي” نوکسو ردذوخ ام ندوب «مهاسم ||
 رکفوریهو هدنئزو داهرف (دارس) رددنن زانعم یفاو رس ارومد هرب رب و |

 روهش هلا دةر نالوا یی رعم الاح (دنک رعس) رد هنسانعم لاسیخو

 یدغاک دق رعس رولیا دعاك العا دنا ردیدآ هدلبرپ هدرهثلا ءاروام ۱



2 
 رد راک د د یزب ورک قناشاط هکر دیسا ینارح رو هدینانول ر 22

 رار زد هوږه هن ر روا بوبق هن ر لتس هویم ضب یراشورف هویم كره
 ندیمد (ندیعم )رد هیانک ند هه ( دیسروعس) ردب ربع كنيابج سفرک

 تماجهدنن رو ارب صن ( ارم ) رد هنهانعم ماعسلساو ققوق هد "رو

 ( مربعم)ردیدآ عضومرپ هد همرکم هک قبرطو روند ه"روش و قج هلآ
 وص هک رکج ردیدآ هیحانر هدنسهرآ قارع هلا سراف هدنن "رو مددت

 هنس هسک او بویءوق هر ال صا یفرط نکر روتک یب وص لوا رارروت 0

 مدعم رد-سهدرکد ایا مران ماس هروب نح هح الو را "راقا ونود ید |ا

 فرفع یسان ندلامعتسا ترک هرکص یدیا قورعم قرەلو ا بوم نیما

 رد هنسانعم طخو یکرج قاطم هدشن "رو هیچ (هرعس) رلءدی د مر“ توتلوا |ا

 ردهتسانعم امد هدنن "روز رع (رمعس) رواک دنسانعم موق هو نوتکمو

 نیسقات با) هلوا قیقر هدناغ هکر وخد هشاذلوا هد رو هنیک (هنیمس)
 رایسد (راکعس) ردع“اه داب رهدنن "رو ناهن (ناعس)(ردهدنرک ذ ءروسکم

 روخ رمصق هدننزو راکلک (رانعس ) ردیدآ رهشر هدناشخدب هدشزو
 راس هلو م دقن رلپ رع ردیعسا لرامعم ندا اش للرد درد هس هک رد ی

 یاه ( هعس) ردل وعنم یتیدلو وا ندٌلس ٩ ناعرت ی ماسروب نه رامعم ر 13

 هک روس كج هروسلیش> هز كرا ههلوج ١ راو یسانعم ترد هلو وم

 دک ارءام هک ردهنسانه بآ كلز ۲ راردا ریبدت رک وآ هک ردب راقیا هدنزرط

 نوالارمفغتم هلفهروط قوح هدر ر وص ردن رضخ نالوا دةم هرزوا

 رولوا صد جوا کرد اغا رب یراد-عم شراقرب ۴ روتالثد تواوا

 ۶ رارد رزود بوتروس هل حاغا لوه کصد دقدراصهدر رون یز را ههاوج

 عادورد هشسانعع تعالعو عاد هدیب رعو رد هتساتعء نا اهن و ول رک

 (ردهدنرکذ هموعصم نيس ٿلا نان ) رولک هنسانعم كما عضو تعالعو

 هدب رع روند هنفرط ناوبح والثم نویقو زوک واو رطاق» تآ ( مس)
 نیهژرب زنالوا هدرلا رو هدراغاطو رد هنسانع» لحرو قااوررید راح |8

 ضعبورا رولا راوط هدنا رود هءطو» یس هلوعم هردنامو نالەعس و |

 لزدیا مازآ خد راب ومو ضات رمو رار دیا تتوتیبرارفاسم نالا هک
 یک هدننزو یراخ ) یراعس) ردهتساذعم رهزووغآ هدس رک هس حو

 رد هیاک یر اب وطو قا ) ندنکدا مس) رد E هنس و

 ڊچ الامس ¥

 و وو وو zz قو wr و تی



A EE ۸۱ 7تن اه اس  

 یک ۱ یراکدد قاموص هل ر E TTT واع هلو ک ( كلاس )

 رج ج نال وارکذ هد هحوتفع ( مس را روق هماعط ردهناد

 نع )رد هنسانعم موق رم جج” هدنزو ےک ( ہم” ) ردتخا هد هلسراذ

 ۳ > هم نوکس ( ریس ) یدنلوا رکذ هک رد هتسانع ن . مس لود حق

 ردهناد ذیذلو قآ یلوسالمو رو "دمو هایسو ردق للذرار د هجاوخلمت

 تست تر یس هنادهاش ناب هک

 ررد ”£a مد دیگر نالوا نع د قلطمو رد ميم هدتاغ رد ڪون ربخص

 رد- i ۳ )رو ,هاد لواو |
 هکر د دنس ر هلم هع نیس ل تا هص 2 4 ون ناب ی OL ) ردرس هع لب ریش راس

 هحوتعم نیس ل وا بارد )یش تل ید زوتوا زوب هدرا حوا

 رود هعشع هدب ر هکر ردوا قشم رص هدننزونم (نسر) رد

 ق ار نحو هریو ردهنسانعم هرونو تداعو مسرو رولک هثسانعم لثعو ناسو

E E 4فورعم هدر رعو رد ۵۶_دنادعم اوسم هدنزو ا (انس) رواک  

 نی جد هدنرابد مور ردروهُسم یکم :اثس ردد یکم یلضفار دیدآ تاہن

 ناوارفو لوب هدنلزو داوس (دانس) رر دیور ءاتس زاید رد شان هدرلتفو

 كل صا قدر هک رد هاو ودع ەر یاجب دا هد هاو نو ردهثسائعم

 هدنرگددو دار هللا ف.در هدرا كت الثمردترابع ندنفالتخا كئس هدام

 یارعشرواک لوعشم هدنرکیدو لذت هدنرب كت تالذکر ولکدورو دیر

 هکر دراو ځد هیفاق سعر و رد رعدانس هیفاقو رازایا تالابمهداب وب برع
 الدم ردئرابع نددارافانم نتک رح كن راب ور فرح كل رعش رارداوقا
 تل داش و د رعو یک قلوا روس یر و حوتفم یرب كت هاو

 هدنرزوا یک هکر وند هرب غیص هدایرد هدننزو راک (رانس ) رواک هد هنساتعم
 هدارب قلطم هلاواو (وانس)رواک هنسانعم راد هقالعو قشاعو رر وطوا

 وکو نونا ناخ ندنزوخآ یزو دی هک ےک نا

 (تاینس ) رولک هنسانعم رشکو قوچورونلواربعت یتنکا هک یتفوارب و

 یسوګر, لصالا یروب اسب هدننزو داد غب ( دابذس ۲ رد هلعص یروهشم
 صلع بح ه یزو رح سموا هل نکیاداو هدیلبد ترفانم هدارآ رد دآ

 ردباشنمو ردصم كنهل-ةاع توق رواک ه-نسانع« هر رکف توقو یدلآ
 رمل نوع هکر د هدسانعم دن زو هدشنزو ولاتفش هالوهحواو (ولابنس )

 < ین < ۱۱



RAE $F 
 هدنکنر ناج مع (رج ا كنس )رد دیفم هدندالو تلوهس قیاعت هغلیوا زرد ۱

 ((راکنس)ردلن اق مس یکندرب ردندنعو سام اراز درج ال ارج دیرعر دشاطو

 هرگا رکاوس (دننس كس ) ردهنسانعم شادلوب و قیفر هد رو راکنز
 زرد یشاط رکنوس میت و سالا رح هدب رعردشاطرب راردنا نوکن

 یرلشاط نالوا هد هناثم برش هلبارش یفوصس*ردنالوا كپ و قآ لضفا
 بورق هدنرلکوا یاد رلیعوباب هک ردشاط ع وئرب ( فاکسا كنس ) ردتتفم

 یشاط یاموصو یشاط هلسوک هدیکر راردبا مت بولاح نیراقاجم هدقلارا

 ( شاکتس ) ردهذات هحرحو مرو نالوا هداد كج یزورر زرد جد

 روئاوارعبعتیتوک هکر د هنسانعم دس> و تشر هدنارو شاخرپ هلیسراف فاک

 یصاعو یسامرخ لهج وباو رد هلغ نانلوارببعت قچروب ( نکشا كنس )
 ( زادا كس )راربد ید او اکسس روند هبامرخ نائل وا رءت اعرخ

 لاغزامو هساط اجناج هدتلآ راهرکنک نالوا هدنراو راب و جرب هعلق

 هن رل شاب ندراکاد لوا هدک 6 هن دراصح نعد هک روت د هش راکلد

 رخاوا هک رون دهد هبهماع تیعجو تفایض لواو رارانآ قاربطو شاط

 قود هدرا هرم حرفم رلبابحا تع“ تععرواوا داش هده رش نایعش

 نعدمو روش وارد همارق فدو هس قاح هدزح الطصا رردنا افصو

 هشوقیراکدید نالص قء هر ود هدنزو هزادد ( هناکنس ) رد هنسانعم 2

 قاب راص هکر د شاط تارق (كوئسرپ كنس)رربد هوعص هد رع روند

 ردشاطرب لئام هضاب و ترفصو ردق یجوا قهر رارید ید یشاط

 راعیج ندن رق ك راو رواب میل رق رارد فیطاطا رح هدي رع

 هغارب-طوزول قبر, ره ردناولا یرکیدو ترکی یربرواوا وارد ییا
 هلیسهدان ز قیلعت هنندرک عورصم بوراص هن ردیازوب ن زس وط
 ب واک زاو ند هداب ( ندز هیارق رب و ندز هشدشرب کس )رد دیفم

 كال ناو كنم ( ندز لیدنقرب كس ) رواوا هراک ندکعا هب وت دکمامحا

 ناولا عونرپ ( ناکر كنس ) رواوا هیاک ندکعا ردکمو قهردنالو و

 را رد راغآ هثش هاکنآ رلیج هشېش رواوا كشوک و قشمو هداف ردشاط

 هدنارت هب رق مان قوراف هدزارمش یتدعم كشاط لواراربدیخد ناکرب كلر

 هکر د هنسانعم ناتسس ( ناتسپ كنس ) رد هد هعروع مان ناکرب عقاو

 هساکو تشد كالرد هغب ولبق هلمسراق یاب مع ( تشد كنس ) یدئاوا رکذ

 < تش #

9 



fn 
 A و ج روالب كسرددآ قااب عولر و ررد ید تشد |

 2 ده نشاعز را تكلاقطا قلعت ردقو رعد رج یافشو ضاس ررد روالبیکلاب ۱

 أ 3 ده اک دل کتوولط هل.سراف E ) ریکنس) رددیفم داعش هدوش واو ۱

 ٤ نج هد رع ردشاط یراکدید یوتز لتارسا لب ( نادوهج كتس )

 1 8_ هر زی راقیج ندزکد ی ؟ ناجم زرد ج ددوهم ا ر حو نوتا

 ردر و هدنابا یرلب وغ نالیکو دالطهرابحاحو لات | نیقوص* هل داق

 ناطرساص وصخ و عفان یداعع هدنروهط یادا كل ناطرس زاید

 | نوکتم هدسورخ نطب ( سورخ كنس) ردندنم هی وڌ هب ودا كجر
 اا ررپد كيدلا رح هد رع رواوا فافش یک هثیاو ردق هل ردشاطر
 دا تالدک برش وص لواو مفاد ینلرسوص یاسعا هدرغآ لسلا دعت

 || هدنئار الجو رورسو لی نه یتواسقو مع ندرطاخو ردرثوم هدیابوب
 | زکد یک کوک زک د هلا نیت یازواخ جت ( نرخ كنس رددیفم
 زرد ی ساط ۰ ناب ه وص رد شاطر ال فرداش و رکنوسو لّصاح هدنزو

 زا روند رعشلا رج هدب رعردر باعد ی هدرعشلازا الطو قع“ هلاوص

 یویک کد ینعب رد رعلا د ز هکر د روڈہقلا رج رعشلا ر ضعبلا دنع

 رونیدهنشوق قاترغاب هدننزو رابکنز هلیاهلو دعمواو ( راوذگنس ) یرلکدید
 هل یساوب هاکعد موقا اعاد ردش وقرب ولحا و هايس رربد جد هرق ی رغاب

 روتکنس سو را اویکتسو میزاوتکنس ) لرد ةاطق هد ۹ هيعسا

 E ORA كيش )رد وات واو (دكرویکنس و

 ندکایا تماقاو مارآ بواک تعا و د ءاضتالا بس هسک ندیا تنو |

 مع ( رکنس) روللب وس هدرب كج هید تقریو مجر ین (لدکنس) ردهیاک |

 روند ه-نسهاک قن ۶و نزب طو بوط (دنهر تیم راوف هاک

 د هتسانهء ھىس رداب و رد هنسانعء رکو ولطهدزو كب ج: ) كرکتس)

 رد. ەعطو نوک رودمو ئالد یسەنروا یراکدرک هثکدا قا رەح راب راق

 ردا هد هم ہراف قاک زود دکل هدر رع زرد قشزغآ روت

 هدیک رو رو ارعح هديب رع هکر داش ره (یا شور كنس) ردول و

 ( جز كنس ) ردندنس ه ودا روک رار د جد ی اط زوکو یشاط اشور



AT $ 

 هسنشدد لسیف ررد جد كنس رکش هدیسراف ردکعد یشاط هراب هنتفاضا

 نالپعالط یقوعس رار د حاعلارعحو ییارعارع هد رع ردشاطر هییش

 رد هاک ندوزارت صقان ینزو هلا ه-مج» یاز ( نرکنس) ردسهطاق یمد
 هکر دسیعرش تسایس ناناوا قالسطا مر هدننزوراتسکنز (رادسکنس )

 لاله یرردغا شاط هنن رزوا بوموک هغارط كد هنلب ردقعوط هشاط
 حور حاالت ردندسنح الطصا حانت لها هکرد هنسانعم جرو رردپا

 لوقو ردنرابع ندکلیا قاعت ه رخآ ندب نامز لل مسغ نم هقرالا دعب

 یرلحالطصاجاقرب كرات آو رر دا قالطا یتش هب هفرفنالوالماق هلطا

 یربغر جور كمدآ ر ود د و رو حسو حو حس ردراو

 هفاعت هسن دب ناویح یرغ كنعوو ردکابا ق ولها هند كمدآ

 ۳ ۰۰ دهی یداج جو 3 هلعت هیناب مسجو هو
 نوهت؛دلوا ثعل راکنا یرامهذدم نام كراتو و ردعاو هدهءدار ء 2

 دنآ هک رد هتسانعم هب وبسس هلذاک رسک ( هیویکنس ) رارولوارفکن

 عبا صا ة جن وذ هدي رع ردناب نالوا ربعت قهرپ شب و یجاغا
 ر دب رم هر ویسعس رد دقفلا بح هنمح و قاروا هسجخ وذو

 كوک ( قاس كنس ) ردیدآ عضو »رب هدناراهدننزو ته( تام )

 هشت | هش رغا بوبا رواق هدقدلتآ نوا برم یکی وک هک یشاط

 رارد جد ةهوادعلا رحو صعلا رحو بلکلا رجهد- رع ردشاط ییبدقاو

 هکب وک مسق لوا كردا رک ذت نوايا لک ناثلوا دا رم یرله رفت

 تولآ هدقدقار ندنزغا بولا رواق رب ره بولا شاط ددع یدب

 ا هسنلوا تارشا هرلهنسک لوا ییوص لواو عضو هیوص یتسیکا
 هدنف رفت رارتونک عضو هنس هناشآ روبکو رواوا ضراع قارفو قاقش

 اغوغو بوشآ هلی رب یر هساروجا هساح لها بولبناق هبارشو ردووم
 یشاطنیب و یشاط قابا هلنیس حف (ادوس كنس) ردرت الا بیرغ هدنئادحا
 هدنزو كیوص اعا دو لخت زوکزوک راد ځد یشاط زاب هنوصو
 یراک دروس هغالاهدرلماج رارپد حورفالا ر هديب رع راب یعاشا ںوروط

 جاغا هدر کد ردناجع ( یر كنس)ر دعفا هنسدوص برقع ردشاط

 همست هل _هساوپ هلذلوا خزرب هد راهور ج نام ندلجا یکیدش یک

 (رمش كنس ) یدلوا ر کڏ هک ردیففص نکشا كس ( ن هگش كس ) یدثوا



 یک دوس هدک دلزا هر اوص ردٌشاط رب یدامرلئام ههایس راربد یشاطدوس

 لالیس یاعک ارارد بل رخ هديب رع ردولتوالح یمعطو ردا روهظ

 كشوک و قشمو هدتنافو لئام ههایسو لو (یطبق كئس) ر دءط ی مد

 ید نی راصقلا نانشاو یطقلا رعحو نر راصقلا رج هديب رع ردشاطرب

 | كنس) ردلاهسا ثروم یب رش هلباوص را ردراغ از, هلکنا راراصف رارید

 | یدیارت كرد رو رولوا هدناتسو رع رد شاطرب رردیارم»ت کوک یا(

 رمقلا رح هدیب رع رواوا فافشو ضایب هدتناغ روداو ملا هک هدرلتقو

 0 هنیداوت هوم قیلعا هرزوا رس نایمرب و هو رارید جد رمقلا ةوغرو

 شاہ دزو دنا ( كکنس ) ردعفا هدغاف ییارشا هعورصم و ثعاب

 | لفاح ردکعا مشرب ۲ هتسانعم دفگاط رد رغصم كنس ۱ راویسانعع

  كرکدو واط ۳ روالوا رسب سەد لقاح رارر وشد هدنرزوا یراشاط

 : کره ات یاطهروت ٩ روئد + هلع یراکدید قحرو ؟ ردهنساشم

 | قاشاط هلبا هم یاخ ( خالکنس )رد"دنسنج زوک هرق هک ردشوق یراکش

 هاکنز هلغاک مط ( هلکنس )رد هنسانعم ناکم خال رد هل ساتم NE و

 ا قیفرو سادلود هدشزو مد مھ ( مکنس) رود دعا یراط هدنزو

 : جا زتماو لاصتا هل. رب یر كنهنک یکیاابو ك هنس یکیاو ردهنسانعم

 1 ناربطلا می مس هد تاغ هدنزو جا هل اک محو رود هشنراقمو

 2 س هکر کح قاحوا هداوقرب و کحو ماج ضعبا داع ردشو رب

 (یهام تن. )ردکجو یرلکد.د یکج هود یرگکت هدتاوررب و
 | توطارح هدیبارع ردشاط ب ضب رعو قو قآ ر واوا رعصع هدنشاب كغلاب
 م لړل هدب و ردرثالا یوق هدتاغ هدحارخا یساط نالوا هدک زک ون رارید

 || ( ریمکنس ) رازدبا لامعتسا یاب را هدنئادحا ناراب و فرب هلبارعم ید

 ِ یلوا یکیا هلبا مکنس موق ر هدشزو رتفد مس هلی هدحوم یاب و سم
 كنم هللا هیچ نیغ نوکسو ےم ج ( نغم كنس) ردفدا ره هد راانع»

 || هرافرظ نارک هش ر دبا روهظ ندعضوم مان ناک رب هدزاربش هک رد ناک رب

 | وغم ءا بطلا نیب رلرید خد كلر ها نویکنا رارربو كلر هلکنوب
 | یزحرف یرب و لام ههایس یرب و ءایس یرب ردعون شب ردفورعم هلیعسا
 | هک رلیدید راضعب رواوا ینمرق یلخادو یراص یبراخ یربو قآ یربو

 د یرب و رولوا قاشع و ردیشید رارید ابهش هب رب ردسءون یکیا



> 
 ضا هدنعاونا م.جو ردککرا لواو رد یدیدحو لئام ههایسو یخحرف

 ردا فاصو ردیرا ییه-ثشو راردای رادغهرو ردراو رازوک و را هطقن
 ۵-علقر هدسراف هدسنزو نادکنس ( ناوکنس )ردیا لباق هنذخا نواو

 یزو هدثنزو روکنا (روکنس ) ردفورعم هاکعد نادندس الاح رددآ

 هسا ردابو ررزید نرل هسکو قدرب هجا هکر د دس یجب رشو
 هدب رع راررک هکبا نالب رکا تالسا روناوا مدت قشرغا هک رد هتسانعم

 ق الترف هکر د نح روتکنسا رهاظ .دانهوب ردیعسا شوقر و راررد هکلف
 روند هکلذ هدب رع ردغشرغا كيا هد-فنزو كولفم ( كوکنس ) ژدیشوق ||

 كي وص رده-ذما نم یراحانو یرورض هدشن "رو لوتعم ( لوکتس) ۰
 راصحر هدا: دنه هلیناتح یاب ( هب وکنس )یکی تارحا كشنآو یدب ربت ||

 | تندامرم هردلاق مدآ كس ینوتسرهرد هراہکب یرانوتس ر دیمسا ےظع |

 هدنن "رو هکنت ( هکتس )راد یدلیا ان نوتاخرپ مان هتینرام هليا لجر مان

 ورا لا ا رسک ( عسا كنس ) روت د هب ېپ رک كوپ لقوا
 یشبح رڪ هدح رع رولک ندندرط سدح ردشاطرب دیش هدحر رو لشد 5

TE یا TOE E VOTE ۱ روهطیک دوس یسازرحا هدقدللوا قع” ردتدنعوت دحر ز هداوقرپ را ید 

 . یو (ییارب لس ) ردعفات هتبع دمر ردولتیفیرح یمعطو ردیا |

 هشت نالب راوص هلاوص نالوا لصاح ندنآ ردشاطر رار د یشط

 هدس رع رواوا لصع یپک نیط زامفیج یسادصالصا هساروا هشاطرپ

 ا ردربشک هدناسارخ رارابب كلوحو هرحتت رارید ماربلا رخ

 (راوخ نیکنم) ردلب دهب هد هپ وتو ضییبت یراشید ال-ط
 یرغاب روند هذشوق قاترغاب هدشزو راز نی رسن هلبا هلودعءواو |
 طت ندنعو یشوفاج رفص ( راس نیک ) رارد خد هرق |

 یس رع هدرااد صع؛راربد قجرغع الارد-شوقرب رطنعس وخو ططحو

 هکرد هلت هدننزو خزرم هلمال ( ملتس) رارید رب زوز قرح روز رز نالوا
 حالسو یکلم وک مو کالب و نوب ز رد هماج هللب ناد ناتلم هلق رع |
 رە یناک رارکر لھ امس نکا هک ه هاحلواایلاح ردلماش ه والذم ییاتف |ا
 ردذوخأم ندنوب یربمت ولکی یناک هب هنس شهاوارصقهدنارواحم رونلوا |

 رکفرهوج لامعتسا ,دنتصعو رضا لصاب وهدوهبهدنزو دونع(دونس) |
 نعاو ن رفلو اعدد هل اهروهلخ ( هنس ) ردندنافارسامظعا رد هنا |

e ERT 

/ 
۰ 

 | < ماتشدو
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 (راذع) ( ردهدنرکذ زو کم نی یا اپ ) لر دیخد هرو اف لرالاح |

 :راهو ل.ط رو د دد دوط یا یک ك تاوا مد ۹۳ دو هالوپ فد ها ون

8 ۰1 

f A % 

1 

 ( يح) هاتف ل ول ا 9 ها 2۰اه> و رد دم ےک ےک مدو

 هل وډ وء.اه و یراق یاز (یشرمس) رد E كلو دالو هد زو ند

 ندرل» رط یطرع كور وب یراکچ هبا ذوا را هی اوج هک رود هرالت لوا

 هقرطرپ تور ويف هل ر ءهرپ بو با یرانآ هلک هدایز ندن ربا >

  as“وکر (ج-) ر وا وا هدنرزوا درک هک روت د 1 می هداب رد هد زورا ۰

  (باتص-) زرد جد ۾ هب ول یزم ق یراک دید نکرلسو رو: اج ل. لبا
 | قد ردر لوا كحوح ند راق ردروناح فورعم هاو هدزو باد ک

 نسو: اکر ددا ےدالور هدن :-؟رتو رلرروتک ند فرط ناتسکرتراراس ال وک

 هو او زرد خد داچو ی ون ها
 هد: را ردک 4. اه د> وم یاب ( یو دع-) رووا ق الصا یدک و

 مکن لوا کذ هدهحوتفم هل اخ نوکسو نون ج (ععس) رار یک

 روهشم ,هداتس ده ۱ راوی-ا ء١ ترد هدننزو دنه (تدس) رد هد ٥

 | ۳ ردب راج هد ناسارخ هلاتسد:ه ردقهرا لوح رب ۲ ردیدآ تبالو

 ند تح 7 هک رو د هه -وحلوا ۽ ردهناسنعم هدا هم رحو فاج

 هدزو زادز (نادنس) رود طل هد رع هل وا شار ااو ردقاقوصا و

 رو د ردیس دم ۲9 روهد لود لیکید هد رگ را هک رد یس.وا جرو.د

 هک روند هب دکن یر e قج هلاح - و. و رلرک ود هدی رزوا 1

 نوک (دایددس) ولا سکعنم هب ء را بولوا رعاظادص هد قو. کا

 طعاوع ع اونا ر دعوت« ردیدآ 2 یا صا ق رزا کج هلاد

 هردن همود مم هال درک (هردنس) ردلع* یی اع تمکحو یصاصار

 دو ف ا یی روند هب ید ه دو ےل اا۵( ںاھ د: ) رد تس الوم

 ی راقو یود ءو یی اق لرک و نو اوا یبصو ىلدنم ل رک رار د هنج اغا

 )( اداس روناوتبسن هدنه هک اک ندنف رد یوم قوت ۱ وا یراتسو

 رذپدآ طرا ریه هدنته ماش له ورونید هب kL توشمدنس هلن ڪک * یاب

 رار د ناک دز تو دا فر رڪ ه.اع زد ٤ون , ندنح اعا طوا یقیف>
LNرد و- هدد رع رد وب هدمور رد ی کد د یھ  | 

 رد تا راهگهو , لا ییورددر ۰ 1 ۱,۶2 ( ر عس )رد و جد نو اداس

 چ یت 6 ۱۲ #۶



 ۳( وث رو د را هلی دی د كو هدر رع یدایاات لا ون رو> سه

 حرط :رزوا ما دب مسر ور یرویزم رم موج قارن# هک را رد.ا _
 یدارواوا ناب لب هلن ناو ایکن ود هدز دو و.د يک يی ملیت و

 ۱ د ووا هدرا | Ses قو حایص الث ۱

 بحاص هکر ذم نا نا. هدق داوا ماد موق رع ترا هک و یدبا و. "روک

 ف:یشاو ناسحا و مادا واچ یب ہلکا ا دید هد غ ردرمعو

 ییاس>او طع هد هح رد و راس نوح یدلیا . تار تام لا هرخاخ ماح

EE FI ۱لو هدز وداد ۵ روب ترا عو قوب رک ۱ هکیدید  

 ندنوب یدیلوا مرلعم حج هلوا ماسعدار هلص یرغتس هز طول هدننبا-همو ۱

 عا هنب ك تا یرصقوب هلجزا مد ردیا راه ظا .هب رب مدا ص دداب ز

 یدرد الم ھ٤“ لوا E هر دالي ایه هدرط ه ش س نمد دراو

 راد رول نرم راکم ادام تراوا س ش مه ندزو-وب 1 ام هڏ رکا

 هاکعاث رصقر هرزوا ح و رشد فصو هه ثداب یرغر تودک هر>آ |

 ۱ را یدلنا ا هلوسهط> الم رووا لط ان مرا .او درخ هداو ال
 ( تسع) یدلوارو ام ن دنا وامس یاد رلب دن یعاسشا ندرص* ماب 1
 ر دل تست ید هدیکرتردم- ید ماعط رس کرردیهفح ا هلو ف ك |

 (ردهدنرک ذ هموع نی BHO رر i ره مر قول روءدو

 e ۲ لغواهک رده اتههزمس نآ" رودرا احد (رادّیسا

 یاب و نون نوکس (بنس) رد هن-انععرک رارو یحریف هدید-:هو روناوا
 قالا ۳ نسا ھم روس ےس قت رط | 3 راح ۱ راو یس 2۰۰ ترد هل ه دج و

 لعد ورد صد ما ند ندين ۳ روند لجر هدي رع رد ها٥

 زر ونا راوط ضد رود هايم 'رر "ر نالوا هدرا رگ ووک ۶ راک رما
 د رو تارغح (تان) را ردیا تتوب رارفا ٥ ض! شا اق هک و

 لاد ( هد انس )رد NE ڭ> هر وتسوکو كج رو ین رد دنسادعد ی دوم ۱

 راک اکح راے رخ و قاع هلکنا رد هراز ماو هک رد هر ءاس هلحوتعم |

 ۱ orem جو |
 لدن ص عونرپالاح روند هب یک جوک هلبا هدحوم یاب مو نو روکم

 قاوا فرح E ES و دز رط أ

  OED؛ارد هو نکن فورد هلع“ وب هدنزو لب ) ارس ( روم وا 6



 ردیعس2 ید: یر 5 دید بیط)ا لاوس رووا یل و یدنھو یور ردع

 SE هد )رد :دن زان راک: فازو ن اوج طح(رب لسشح)

 ت

 هته رفو شا د)ا ۱ ۱ راو یحانء شا هدخزو هد ( هس )راررذ شل

 رود آی اک دالا رول وغرو و بعم لر لود ۳۲ رد ےب ا نوو

 ی سد هکر ون د ها روءد بح هدا حالصا تود ی ط رمرکد ۳

 مزوا 0 روناوا رسد یو را یلدا هک رود ه یرا ا ۶ رووا رەد

 و و و .© A یدک رح هدرا هم ا يا وا رود تبع هد رک رد هد-اسعم

 عاباو رد هان: تاد لالد هدزو ند (ندیاس ) رداکد طو.

 رد هنس دمم لکو یرغص هل کاس نون (ج“ ) ر ولک هنسانع+ قلا هتل
 هد--زو ٤ E هح ( ردوض ود ناد یرفص هدراوطو دحوا هو اقا

 OTT PN د یازو نو رسک ( زم )رد هن رانه نعت طداغو یسروا ییروءد

 ۵ رزوا رچخ ,ازابخ رد هبح هايس یرلک دد یوا لروح هک ردهلاد هايس هلا

 روا یسد را كشا هکر ود هد یرا هايس هل و نوک. (هشع)راراحاص

 6 هل اف مڪو نوت نوت س ( رقذس ) رود ەد همزوا ءایسو رووا

 هاکنآو روا وا رمعم هدانز ندنعو را ردشو یراکشرب ندنسنج رقح
 E | هد راد برعو مور شوو رار دا راکش راهاشداب

 رک ماوع راردا هر ده هن رب یر نیط السردربتععو لوت هدتاغ روا وا

 ور هک رد ةن قا یرب رولوا عون یکیاو رارد روعتوص بودیا
 رعد یس اکو رولو هدرار راد عزب کو روقنوص ه رق یر و ردعول رعتعم

 فک ات الا هتک گراد یا رم عالک زا و ردا

 هدنزو لور( سو )ردوا ۱ 9 وا رعد یسوق یرآ

 مر ور قدرا یی, رکا فن هل مانوطف رر یدل وار دن را اتا

 , قعرمس نر ا هحوتم نوا ( هن ) ردا كل ەلاد نازار

 هس هد زو رازاک ( راهنس ) رووا ردد نیک هک یسهجوز لغرا
 ها هک ردذو رع» هلا هدد څه نو ( نس ) یدناوا رکذ هک رد هنماشم

 هد تکل نانلوم رد دآ قادر و راد دوام ی اخ .a ا

 رد هنتوا طاررج و و 6 سا رواوا تدا ی راعیح

 4 چ م نیس ل “م هوا و ناس و ارت و جا رها

 لو ناب رله اتو بها شم ناتو کا



 ردر دا چر داق سوط هدننزو و ( ود ) ( رد هکر د هج وە

 مل ظر هدنت د .کرولاش e درج دز رد روه تم هلک ی د ریس عش

 یدل توح روسی آ ۷ رد E 7 ارذآ دز لر <a لوا یدا هاشداب

 بواب زوسوص هدننز ؛باوج (باوس) یداو لاله بو تآ نکرد اف
 یکی س+ ریصبواب زوسكب وص ندع هر روطثر وب الثهرد هنا« ق: رس ع

 (نوراوع) رده. ر E ا اصوصخ و هد ءم AD :اموع i) ظ | داوع )

 رر د مج ارذب هدر رع هک رد یب اخم 2 ۳ هل !ار

 هل اواو تن (دو-) راز, دید یوا نس>ءهر ةو یکن :ا شرف هدیکر هنن

 ردف رط فورحء نانلوا رد تاسو دمس جد هلی ون هک رد وخ ۱ یوم بوس

 ع رم واو نوا ) هعوس ) رارواوا هرزوا تره نوگ و ندفو.>

 رخ باک هکردحرخ یرلکدرب و هرا-اک كراراوخ هفواع هللا د
 ا ګا ۳۹ ۱ راو ىس م ا هدندزو نادحه ( نالوس )رووا را

 لوا رلیسوح یدبا رار واوا نکاس تطاب ر لها هدنآ هدلنارا ر دغا ظر

 0 ژر دنا 6 هک هلن وش رارد مر >او دافعا مع FEE كا

 و5 زدک وک یاو در هد: اک در + و و یوا فورد هلو

 EEN A 2 ءادنا و دعا یاو ۳ ردععات دلع هرعا رار رو- E ور طظ

 رر د جد هر تک وت قاطو رد هاند ےطسو ماط ٤ ردا ینر

 مدع ناد او نلعع هد رو سا > هاو هع یاب ( سا وس (

 یاب ( هد وس ) ردهتساتم سا وس ( تسا و )رد راع ندر

 یراک دد هعاص کلا کت هم حرف سوو هرو هسا ره هالوھع

 هد رع رد LE قاحاق باق هدزو نیز( نو-) رد د-اوه 5

 سوا رد ا: ٥ كس ناد آو یک قدر, و س طو نگو هر رون دا
 نیس ات باب ) روناوا رمی یال ہک فرط كح ھا وص تاکیوک و

 باجو فرط ۱ راویساذع« ترد.دننزووم ( و.) ( رد هدر ذ هموت
 دوس ۳ روزا هدش نادا ۲ رواوا مست هکنو اکی هکر رد هتانعم

 رد دا: یب :شوروقاش د آوا 4 رد هنمانع» تعغنعو هدناف هکر دوف

 دو ن ؟ روایکود وص هرزوا وصر او ن کراغدروم#و ( ب را ناراو )

 اک د ند هفااطو رارد بایح هدب رع رواد 5راد ندیاروهط |
 ای ) ردهداس كاح و تح 71 ES هانا ( اب را وع) رولوا

 ٭ ناتسیس و

 ` رو اف tel سم یا تست



 اه کا ها ی ری ها
 (الاوس) رد هدن»5 و« فا ناراوس (بآ كراو-) راس داد 2 ) راد مس

 ردتفآ قلب راصنالوا ضراع هیکا را هس ص 4 رد ار یا هد ک

 توج هلسرأخ یاپ ) بوت ) رد 6 اوم ا ج هازس رسک و

 قاعم هستلانا مزراوخ قویخو رد هنسانعء وص هدنناسا قویخ هدشنزو

 هلغ هدیدس:هناب زوژرید دنکب هکدآرلآو ردرشءرب ندراشع نالوا

 یادغب و ندفوبحر ده طی ج هسوا ل الف هدنهرخ هک رد هنساس:م۰ نا ثفارب

 ینجرفص هاب نوکس ( یدیو- ) لرد ریست هدسیکر رارروا ندشاص
 ناراردعوتر ندنآ یو هک رک روند روزرز هدب رع رد وق

 دیا هدتعا دنزاب و دنز هل اب حد ارو» ررد فج رودس یراکرت

 هدننزوراد هزور ؛( راتهبوح ) هرددلوا ودیا رک رد هد
 راهد وش هلا د چد نیشویدا هدن-دحاوت ننرغ ردیدآ هاب عدقرب

 رد هنا للقو زا ها هانم یان ( مانو ) ردتفا ید راهداشو |

 زود هدنزو حوع (حوح) ردهن-اشم ككاو كح وک هدننفا سوطو

 قعا تور دادب نداز مج رد ر دص » سا ندنتخوس هک رد

 كءروتک ءدنتفا دنزاب ومز,دنزو رکو بد وس (نتنورجوس) رد هتسانع»

 هد: زو شزوس (شجوع)) رد,اباقفم تعروترک هک رد ه-سانعم ندروآ
 ( هح وع)رد هلام لاب ردردصم لصاح ند نت ود هک ردیف دا صو
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 چوا ناکید هلا غوناوف كي ولا هو رد هنساسعم كنشخ هد رو هش وک
 نیفاسلا یوا سامو تا. یراکدد زب ر هداوقر و ه> راب یل هش و ڪک

 هل رس راف مج دواوا هدیرارز وا حاعرب هد:ورط یا كن هداج روت د هب هج راپ

 هدب رع روند هاغوص هدنزو خوش ( خو )ردا هد هل یس راف یازو ۱

 هک رده:ساسعم قر ګو شکابهد-تزو هتخود ( هتخوس) روند لص |

 نازخ لر ورپ و رسو رد هدد ڪه هوا رحوراقورد وعفم مسا ندنم> وس

 روما نالوا سام هز هرب و سس> رد“ ها منی ۰ . رخ یچ بجا ند ها ح

 رر هلام n هکر دالا ی نرخ E ینا ر ندب رع

 جک ۳ درواد دا چک 3 یا رفا ی ۱ یدالوا ۳۳ رز سا

 ۷ هنخوس ےک 1 یورمسخ هبید مک | رض چک ٩ دراب

 هللا اش را روئا وا ناس هدناح یر هرد سو ,ء ےک ۸ دروآ داغ ےک ۱



 ¥ زن 4 ۱ ۳ ٤

 تا ہص ٥و هړدالب و رواک ME شاوا AF شارواق یلوردو اعد

 هس «ریج مزواو رد هذان «د نوزو- و شان رطو رده ساد٣ هدیسر

 جاقرب ر و د هتخوس هل احط هدنرابد مورو رود دنس ھص ول بارو

 یداو تعفنءو هدنان هدنزو دود (دوس) هلدس> یراق داوا قاب هتهج

 رد هن-اذعم الطو کءروس ندوس رولوا یاهم لء» ندندوسو ردها نەم

 یا د وسو رده رانعم كکدو قءه-ءصو كمزاو قاقو هلبا لاد

 سرع هدب رد روتاوا م٥آ نوک ودو یوط هکر واک هد دنس ام روس

 ر دید هحوز سواکیک هک رد زذ ع هشداپهدنزو هانوخ (هیادوس) رود

 ھاسا رفا ندنفوخ هلة وا مار شوایس نولوا قشاع هتشوابیس

 شوقرب كار لو هد انوا هلا اک یاب (تاسادوح) یدنک

 ناو جاا هدیک رو كراد هدزارمش ردیا بقن یرلج اغا هلی راقم ردیعما

 رد هاد اکرراب و رج ات هد زو روآروز (روآ دوس) ررد یشوف
 لا هد زو روش (رو-)رداد ندابواو رددنسأ اعم هاد وس (هوادوس)

 ۲ روند سرع هدب رعرد هما هد یوطو نوکود ۱ راو یس اوم

 تا شداکح ا2 لد هدذر وق ندنجرب هک رددامر لئام ههابس

 نالوا هدکنر لوا هدراد ضعبرواوا جد هدکک و رووا هدکشاو رطاقو
 نالوا د اواو نهد رار درود هاکزاروس نوع ار رجادع رابه نا دنح یآ

 رددآ شوق , ۳ نوا یدمت هد هراس یم اش نو ساوا قارا ندوروس تآ
 0 ر داک نانلآ بالن هکر دخرس لک یروس لک رد ه:سانمم كلر د ٤

 راصحو هما هدد رعو رددآر هشرب 2 ردیدآ ةر ناددم ا ناسوا

 جد ضب ر رد راود ندبا هطاحا قفارطا راداما راد دک روند هتسوا

 یتد>ارھا ظروذ د یروسلا رج هدد رعروخ د ید هیاعا داو روند

 هل :هصو زداجا تد داوا یارو هدغامدلا ما اعل رم هلی قلوا

 رخآ هکیدلیا هیحوت هوکر قیفدت لسها ضص »د و ردلتگ قلوا فیصوت

 هئروس هلءلوا تدحهدوک لوار رد یرو-ءامب را هکر ص رهش ءاعبرا
 رج هلا هفاض اکا هلینسانم قلرا تدح جد هدصااخ رج زر انا تک

 هک رديه بارشو ماعط ر روس هلبا هزمه نوکسو رار د یروس

 هدننزو ارون( اروس )رونلوار دت قیرا هدیکرروااق هدفرط لوألا دور

 1 ناراچ (نازوس) ردە ود رس هلا رهشر هدوارع هد س وداق رد دآ ره شو

 4 هدشزو 3



 هدنزو حروت (حروس) ررد ځد وراس رود هنشوق قح رفص هدنزو

 رد کرت (یانروع) رواوا فیطاو ضاس ندزرط نکل رولوا قاروش

 ایر ارو واسر رد هسا ع٥ نرشعو شدعو نوکود و حرف اوس

 یاتهخاک و دوا و سل هل سا و EE EY حرف ماناو:درانوک و د

 هل رک یاودرب فاز يا سا دنا هلا ار رسک (ناح روع) رود جد

 رغاح هاو سهره مباصا هک و یر رب تبعا هدق ارع رددآ

 هابطالا نیو رادو را د د سهره حا صا عا هب راض و رود د رهلا

 مدکح )رد هاتسک ی را یو هر اد ص ءا ر ددو ردم هلا نا ج هم رو

 سی ردا ه-ن؟عجو رد ید یدکچ نالغوا زو-؟ وا اک و ن ویکنا

 بودم هروم هدنزو یرو (یروس) را ردا مسعت ی رط یا طو یا
 هبا جورداب تفل لها رک ا ردیسا نا ز یرمرف عور و ردکعد

 قوا مسقر و رد دا تیر لدا لک رب ناک و رد اه خ رم

 نیط الورد هان ءم هاقرو تح ارو یداشو رورمسو روند هشنرک

 دزو همه ور رو 3 هدەرج أجار رد عون ج ازور دع“ هاشداب ر ندهیضام

 نيب روآوا ظزفاندنراسو لالد كالد و هاسیخادو ی رق یهر طرا د

 5 ورک هللا تڪ یاب ( سو روت ) ردف و رعم هلا یروس حاز ءابطالا

 هلساوه تنطاسو تن لغ وا ور هک ارد لقتر دی برم ا

 ه دیزوس هل راء اف فاا (زرس) یدلو E2 طال ءات لالقتس الات ید: کو

Eدفصو یا هداز دار و ۱ راشعا هام ندنم وهذع كبو رد  

 زود یساقوو ص لو هتلع وب قلخ ونک هه یر اک دا ربع لولا هفرح

 ردطاخ یی ا یی را > قر نم 2 لول ك < هتک نالوا الم

۵ 5 ۳ 

 یه ( یسع نزو- ) نوجا یکیمایا ثول یباولا بولک ل چ اعاد

 ص وو و ۱ و ندا هلار رب رذاح هج هل هلا ل ۱-.ط رد الر ظ لة ۳

 : و یزانص كعدکحو دك رک یک كلا روس تراها ر دعونول جد

 كلر وردات یرلکدد یاس ارخ رو یھوک ناحر هک رای دا رسل

 | یدوتلان ردح ردو ل تود مداخ ەد یصخ یروةسء دورع یااب

 1 ررد ید :ê ل.یخ کاو EA و ردعحع > ۱ رفص لا لواب و

| 



٩ $% 

 دا وقتما یمهنکیا یسع تر طح ابن لع یشع ترە هک 9 هر

 ید یت ار طح مارک کالم بواوا لصاو هب همیار ءا” مالتساا هلعو

 9۳با رود فرش تر ع تا طخ هدق دا ۰۱ هدنددص دانا هب ورلدا

 | قب العو باسا هدنرزوا هکات را هیلبا وهسج یترزوا لهسم ترض>
 قاب e تبسح جد NS 1 رد مراو AT نده ود

 یدناوب قدر ق لر ةر هدیرل بیااع بیحو هنکیاو هدر e ن نع ادر رلید ارآ

 نذا هحورع هالا بواق هدماعم یل دلوا هل میس هقالع هج ردقو

 کیا هک روند هنزپرت باوا هدشزو هزوم (هزوس) یدار و تصخرو
 نیا ساایواستمو لکنلا كاد یئالوط نالوا هدنرزوا حب ۶ رب هدفرط

 | كنشخ هدشنزو هزوک هلیسراف یاز (ءژوس) رار د خد قداح رد هجراپ |
 رد ه-هطق لکسشاا عبره نالکید ها یغتاوف كياوُا هکر ده: ا م

 هک رد هسا ةد تسعر و رود هزر ضعبا د-.:عو رارد جد یالدد

 ردنا یرلک دد یرا کرل نهراو لءرمخ «دکرو یراق هدب رع

 رو تعفثمو هاف ۱ راو یمانعم قلا هد زو نایف وص (نانزوس)
 مع ینامو زار ۳ رد هسا م هامرسو لام ۲ رد هما هم یصاو

 ناب رهمو قشم ۵ رد همان قانو یدال ۶ رد هان

 ردنرابع ند هتک نالقا بونا رار هلدسود هکرد ه-ذعانعم راوتمغ,

 روالوا لامهتسا هدنهدوءهدیو تاز ګو رد ه-:-انعم هدهو ناغءهرا 7

 راو یسا:هم ترد هدن:زو سوط (سو-) هل را ءتحا نازو دو یتا صا

 ردا ءا و فلت بوشوا هقارواو باوا هک رد رف روق نازد هووک ۱
TREE ۲هرلذوا هلا یداج ردروناح نالوا رم بها راک هک  

 ۰ رد هاتم تعطو ےک“ و )صا ۴۳ رو" رو ال هرلفوح و

 و او دود رد دوب ردقدوار یک ماج فا: وة و

 ؛ ردیسا رع یر اک دید ن نايھو ناج و قب لس هدب رعو رايد د رد هات

 یحهراصع هدر اد م زب رار د ید سودا عباصاو سوساالصا هتکوک
 رد روهشم ىلا نايم و ت: رش نایهراردبا لاخدا ۾ هب ود این هلو و اه

 ه- هاکش مواوط شاوط 1 یزومطوص لرد دانا رحه هو

 زو _اکزهر هل اه دحوم یاب (راسوع) رولوا ی ,ط رخ نوزءار هدنت ابو
 نا هدهلاار تدح رار د س و ہد رع رون.د (a 11 IE دزان هدر

ORTE.ید ما ور در  ITI PST۲۳ اپ فکس ما  

 چ داسو
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 ۷ ی
 ف

 یک دوس ضاب هدقدارقردتوارپ هدنزو دنف-وک هل سرا یاب ( دننسوس )

 هبا رتش فاع یتو رب رار دبا لاسعتسا نوجا باضخ راتآ یسءهرش
 هدج ر دقنوب ردظ وم قلوا فعص ندریش فاع نکل یدتا ریست

 روند هثشوق لج هدننزو كي وخ ( كسوس) رواواتاب یراکدرد نکلدس
 راش وه هلو (راعتوس)رارید هنکجوب ماج ندنعو لعج هلیس نوکس
 بض هدب رع رولوا هج واقرا ندا رکا رد رواج ی ۲ نمناک ,دنزو

 بوروشپ نوا كهروسرلب رات دل الح یم هدف اش به ذم زا رار درلک هدیکرتو

 ردیدآ عج یراکدید ماصوص ماوع هدننزونزوس (نسوس) رردیالواش
 قارواددعنوا رد دازآ نسو اکارواوا ضاب یع “رب رواواممسق ترد

 قرزا ندوسرواوا لوک ی مق رب ور داکد نکلرریدقزاکوب راضعب رولوا

 رول وا ناولا ی ق رب و رارید ییاطخ نسو درولو ۱ یراصیب جہ3 ربو راربد

 )رید یتوکناعنآ نسوس اکاوزواوا بکر ندکوک و شا

 همش هنس هحار هشة راردبا مبعت کوک هشکشم قلخ رونید اسریا هنک و ک
 و رجشورولوا یناتسب و یهو رواو اع ونی کیا عو جو نوه! داوا
 ردب رهیک عون كنحاغا ماچ روند رابکلا رب ونص هديب رع راربد ن نسوس

 ترف :هرسو نسوسرار د جد ی ااو وک رردن رک كن ەز وغلب

 (هسوس) رد هلان هم نسوس (هنسوس) رد هباک ند هلءاک تقاو همان

 تمکح هدینانو هلبااف ( فو )رارید ځد یتب یادغب روند هب لک
 ه دزو رادوم ( رافوس )رد هنسانعم ےکح هزدسا یاب قوس رد هل سانس

 قدرب و ید رد هنسانم یتاواو قورط نالا ندلافتس قلطم

 یدرو هنکا هک روند هنکلد هنکبا اصوصخو كالداعوعو یک راغتو

 رافوس (لافوس )ررمک هشپ رک هک رونید هش رک قواو روتلواریسعت
 رد هنسانعم اغدو كنرو هلیحو ر ۱ هوو ( هتفوس ) رد هنسانعم

 كن هنسنره هلوسراف ج (هچقو-) راریدیخد تب لخت رونیدهب یادغب و
 هکروند هنس هکبس شموک و نوتلاو روند هنس ین رفو قنرقو یتفوا

 رد "زرورف ندایعک ر رو هل اف حف (ارفوس )رارید هکی وس ةا

 رد هشن اطرب د ند هفسالذ *هلطا ( ت اط و ہ) ردرهج رز ردپ و

 هنسافتناو توب كش هک رد هب رداالیرلهبشاو لثما رارد هف رد حوا رانا
 رارد زراذقاو هدفقوت فذوم هدماسا عج هلغلوا قحال رع نعفرعع
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 هلا هفرف را ید ردعبات هلا داقتعا ءایشا قدافح هک رد هر دنع هبات دفرُف

 من ( نویطقوس)رردبا راکنا یدوحوم ا بودا داو هکرد هر دایع

 رارید باعا ةيصخ هدب رع هك ردیبسا اه شا هدینان وب هلراط نوکسواف
 ةيصو یدیشعاوارک ذ یک, دان د هنس هیاخز دنوقاه شایرخادخب رم
 ارهاظ هلغعا وا ناب خد یی دلوا تاب یراک دد یعاشط وکلد بلعثلا

 مکح هک بو دنم هتمکح هلت یاب هدنزوقو ۲ (یتوس) ر ساز فد رحم

 هصغو تیبصمو عام هدننزو لوخ هلبا هلوهګ واو ( كوس )رد فوسلیفو
 و ک هک روند هی هتسک ه-سوک یلادص هل رع قاکو ردهنساشم

 كيوخ (ككوس) روند هسننیلق هلبنسو هنس هلس هبراو یاد غب و ررید
 نالوا ضراع هنامو رزم هدننزو لب ود هل یسراف فاک (لکوس) هدننزو
 هدننزو راوشوک ( راوکوس) راردیارمبق اص هدیکرت روند هنتفآ قاب راص
 (هکوح) رد هنسانع» بحاصراوو مامو سان لو سرد هنمانهءهد هزتاموولساب
 رد هتسانعهربدو لم3خاروس صوصخو خاروسو كاداموع هنحوتفم فاک

 هلیسراف فاک (یوس ) رد شابا تال هلوس هل مال یب>اص سرفلا عمجو
 رکذ هک هلا روس هدننزو لوغ (لوس) رد هثسانع« هدز تدصمو راوکوس
 تولو رد هذا: نادوانو قراواو ردد ار هدینات یانعم ید]وا

 هدعسر 2 د ن ود رداع قورعم هک رد هتساذع+ جلوق هدیدنه

eرود هننابط هود هلباواو (لو-)رولوا ثداح ندنالصف  

 هدشنزو e نسرق هدب رع رد هدنس هل ز١ یرفاح قانا شا راس

 واو (هلوس) یدلوا رکذ هکردهنسانعم تاکوس هدننزو كوخ (كلوس)
 لقو رد خاروس ةصاخو خاروسو كلد قاطم هدنزو هلول هليا لوهح

 زاوآوهلوالوق یخد یو یمن هکر وند هلوق داز هناخلواو رد هنسانعم

 (تانعوس) ردصوصخ هزاوآ یک یسواوا كي وک رولک هسنسانعم دنلب

 روهشمرب - تو سکل را فک هنر سدتع هد رو نالمهم هلن و

 مده دنا ا یکلاع لوایوزرغ دوم ناطاس رد هام ۱

 رواوا هدنآ یا ندبارغ هک مص یراکدد تانمو یدلبا ببرم و ||

 تسکش جدآ یدیا متحو دفنعم تباغب هدن رب ده هرفک یدیا

 لرثیا هفرش عماج یکیدلیاانب هد هنرغ بوروفک مهفونال اعر بودیا
 ہد هيه السا ناتفآ هعشعش روهظ شد رق "هرفک هکرا رد رصد یدلبا

 € تن

 کا
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 هدناشلا مظع نارفرلیدروتک هئانس دنه بولآ ندهبفک یروب نه تانم

 تل هدلوقر ردتغل ید تانموس هوم نوکس ردو ٽانم نانلوا رکذ

 رددنماعم و موس ردنک سند هتنان ها مود ردسرفهو ردیدنه هرول نيه

 ر واوا كد مص مظعم یپکر بق ییکرت یانعم هلغلوا هنسانعم مظءت هتنانو
 رک ذ هکر د هنسا تعمر دنس (ردنموس )راد د تانموس بو وا فشذت هدعر

 نول (نوس) رده نءانغم قرطو دحو ج وا هدننزو دمور (هموس) یدنوا

 (كنانوس)) رواک هدسانعم دامو هشو رد هددانعم بناحو فرط هدشنزو
 (خثوس )رود 4 یداروخ نالوا هدوش وا هلک اس نونو لوهعواو

 ناقیج ندنرغا هکبا دنازو شزوس (شلوس) رد دا هدلبر هدنزو خزود

 نژوس هل اه ( نهوس) نوساوا یربغو نوساوا شعوکو نوا ردهدار

 هدنم شو لی (نددابیوع) رد هسا روم هکنارد هه ناهوس هدزو

 رددنکىا هکر دهم اتهم نزوس ( نر وس ) رد هرانک ندقمثاب هرب بولوا

 ه دّءعسر هلم هم نیس لڪ هاه ناج یجچوا یبرکد)رار دهرا هدس رع

 هح وتفم نیس لوا باب رداعش انکو تفل تلا زوتوا هدیابجوا هکرد

 رد هنسانعم ش> و وقص وقت ر دزو ( ن سم 5

 ) مم“ ) رد ناماهر زو مان ورد هنسانعم ناساو یالوق هدننزولها (لمس)

 كالم هنسذ لوهم وج روڈ ردهنسانعم سرتو مبو وقوق هدننزو هو

 هدناگاب رذآ هدننزو دنع ( دنهس) رد هنسانعم قواوانرف هدد رعو روند

 هب رق عاط لوا رد هب رقرپ ضعبلاد-عو ردغاط روهشمر هدب رز رت

 اموع هدنزو نص ) ی” ) یدالوا تدسد عسا هلغلوا هدااصت | هرو نه

 روند هن ادق شش نوزومو یرغوط اصوصخو مقتسسو یرغوط

 هزانو ردذوخ أم ندنوب ردورس نالوا خاش میقتسم یکیا هک یھس ورس
 یلاع یاش هد-*زو تبسم (تیهس) رولک هنس اوم ناوح ولو محک و

 ( رد هدنرکذ هروسدم نیس ینا باب) یک یارس هاشداب رد هنساشعم

 كياحو "رم الثم رد باک ندتعرسو هر دکعد واتا حوا ( هسا دسر

 هد هب هنسک ن دیا هڅو تعرسو راربد ورب هبسا هس هدربكج هيد تیک
 سر حوا انرنکا هنسک ندیک هلګرب ملا یلوصو تعرس رووا قالطا
 هقالعوب ردیا دب یتسکیاو بوش ھاو رب رمشکد هلتب ول بودیک هلبا 1

 ( غامد نآوبا هس) یدالوا قالطا هل دبا تعرسو هنعرس هليا



f} 
 رد ظف> لحو لایخ لع و رکف لح هکر د هشت نوطد نالوا هدغامدلا ما

 ةو هرلتوق نالوا هدا زم یرلیگمو رد هدنس هب اثم كشوکر یر ره

 نب رلکوا درزاب راک هل .سراق یاپ (كرپ هس ) رونید هظذاحو هلڪو هرکه

 نزودهرق هکردرودط یللت ج وا (ا ه--) رونب د هب کرج یرلک دکچ
 یساهنع بک لیسح هکر د هثلت داعتا ) هداج هس )رد راک دد هوزب رو

 تعب رشک رد هثلث ناکرا هدنفرع نیکااسو رد قءو ضرعو لوط نالوا
 هلو دععواو (ناوخ هس ) ردتفرعم یبار ردترا.« ندنععحو ثعبرطو

 ه-اکلع هکرد هقرف ندا تراسج هئلوق هثلث ثلاث نداراصت هقناط هلا

 رربد ردحوا اشاح دوجولا بحاو تاذ ردهتشاخ رغ دا یراکدید

 اعدا دیحو هشاذه عم رد ابع ترضح یسع>وا م ی یی ا

 مرج هک سکس E رار د ر داکد رضء هدیحوت یتاہلا هشت میناقاراردبا

 ج هلناع بکر رار درد هدحاو اهتاذ ق ردنک مع ندایضو ترارحو

 RR تاثب (نا رهاوخ ه-)نواوهاع هلا اش یلاعت راهروتک هرطاخ

 كزدلب ترد ناثلوا قالطا شل هدنروص یسر ؟ هک ردزداب چوا نالوا

 د رکا یدو كنروا تفه رد "ر داب یدب هک عوج ردراعقاو هدنسواهب
 0 ی دم ) رووا رصف رکید هدیک رم زدند هيلاثزوص راریذ
 هللاد محذ (یرود هس) رد هنسانعم رپ هس هالاد جن ( لرددس )رد هتسانعم

 راعسرامعم هکر دتل روخرصق روهشم (ربد هس )رد هثساعم هداج هد

 اږ ر راب دد رد هس هلغلوا لمس یدنک حوا هدننورد ردوس هدرکاش
 هدنسهدامرامسیلیصهردع رععریدش رد هنشاتعم دنکر ید هدب ولهد تغل

 دنعو رد هنسانعم رتب و 'روکوا هدننزو رهم ( رهس ) ی دشوا ناي
 هدي رع هلبا اهو نیس فو روناوا رعت كنا هک روند هتسبثید ضعبلا
 ندداج و تابلو ناویح هک رد هثلث دیلاوم (حور هس) ردهنسانعم قلعنابوا
 رمصاسنع هک هلباهیلفس تاهما رد ةعس القا کت هب ولع یانآ ردت راپ

 رات هس (دورهس) ردرلشلوا دلوتمو لصاح ندنراجا ما رد هعب را

 كنج ندنماسقا "راس ضعلا دنعو ردرونط ىللت جوا هک رد هتسانعم

 دریا یس هک رددنسانعم ربتسوس ( لتس هس ) روند هب هوغالو یتاکو
 هد روت راب هلبا هلان ردهرمس نلشد ه٤ رام هدیک رثو ماع هدب رګ ر ارد

 ا م ( تل هس )رد هشانعم حور هس ( خاش هس ) ر دنابلرب

SE E E E 

 4 ارق 3# 3



> 
1 

 ۱ ابد رد يشو جر یر و ردام نطب یر و رد باص یرب هک ر وکار ۳

 تاذ نعي رد یهلا لع ۱ هک ړع جوا e) هس ) زدنلط خد ندنحوا ۾

 زا تحاب ندایشا عیابط هک یعیبطع ۲ رد اعنالوا قلعتم ههبهلاتافصو |
 || هسدنهو تنه هک ضان ر )ع ۳ ردلسخاد ید قطنم هدنو رداع

 | دس ) ردغامد ناوبا هس (نغم هفرغ هسو عاهد ةفرغ هس)ردموحو
 یاسو مع ( هناکدس )یدسالوا رک ذ هک رد هشعانعم حور هس (دنزرف

 1 رولوا هطرق هدفداوب مین یسویم ر درجو ) لک ەس ) رد لاس و 1

 | قیلع هنب ره دی رع رد یخد لک هس توت راردیا لامهتساهدناضداق
iهدنا دردم عج ردوب ځد یراکد د یشحو توت رار د قیلعاا توت هغ رو  | 

 | یدودونآیث>وتوتو یشعنالترک ر نیلملا توتو یجاغانالت رکو قیلع

 || كلبچ هروک هروب نه فصو رد رطضم رمسغتوب هلغلوا حورسشم هلبا |
 شوق ,EE یاکلاق لعهد رع ندعو نالترکوب و ردمااع قلوا

 | یزمرق مجضنلا د یب یسویم حد لر یراکدید یتروب تیاو یو ر
 ۱ ردفورعم هلک دنا دیسهدزا ریش هکر د ناوکتسهعاق (نادنک هس)رولوا 1

 ردرلتوب هعلق جوا لوا ر در كن هعلفجوا نالوا یس هدرک ات هاش دینج

 || قرفزو هرزوا هدئر رد ناوکنس هملق ۳ هتسکشهعلق ۲ رسا هعلق ۱

 داشكشوک رب نوحا یماقا یدنک هدنآاو ان ییاع یاسر هرزوا نوتس |

 هلکعد نونس لحیرانآ الاح یدیا لش یلوط عارذ شخازو هکی دابا

 تاہنو ناویح ردهثاث دیلاوم هک رددنزرف هس ( رهوک هس )ردروهشم /

 رو د هننکسرومد هدنزو كب وخ هج ( كهوک هس ) ردنرابع ندداج و

 جوا یییدلوا نڪ ل ع تدم ( تي ول هس )رار د ځد ك و

 کالری ید ر ویس هماکنه قانارح یر و ییاکنه تیاوّفط یر هک ردنامژ

 ارماو نیطالسورولوا هیاک ندنرازا یصضو قارشاو دعه و ردیهد
 جوا یهاش تب ون هدءلسا رب ز رولوا تراشا جد هرلت و نانلاح هدنرومق

 لدهنب رصع رج ناطاس اح دلو یعارنخ ار دنکسا یدیارواواتقو |
 رس ناطاس هدد یدا ر ولاح تب ون چوا 3 وک رهب هدنیطالس ءاکرد :

 تب و شد هدو Ê هدنسوف هاکهردتا هداب ر د تبول یکیا 1

 هداب رز كت ون یکیا لواو یدلوا روهشموبد تب و خب هلغلوا رواج
 نیس ثلاث باب )یدناوا ناب هدوراقو هلتبس اهرب ینیطل هجو كنسل وا



۲ 
 هسنس هدارب شموک و نونلا هدننزو هلا (هلاهس ) ( ردهدنرکذ هموعصم
 نالوا لصاح هدشیمز ناروت كسر هد: زو بانر (بارهس )رود
 ندنآ یدلا یرق كنسالاو هدقدراو ا راکش لیسر ردیلغوا
 یداک هنکنج سواکیک هلایس ارفا رکسع هرکصذ دغولب دح یدلوا لصاح
 مقرظاخسک دا هل-اوعد یتاق یسهدلاو یدلوا لاله نويل ناب مسر

 ناب یجند رد یرکی) یدلوا دلوت ندنآ دز رم ارفو یدلبا شوخ

 او داوا کرد هدنسر هلحهم نیس لصتم هی یناتح یاب

 ن هحوتم تم لوا بل ردلتتم نار تم
 هک رد هتسادعم اتس هدنژو الا (ایس ) روت درج هد رع رد هنسانعم شاط

 ردروهشم يکءانس رولک ند همرکم کم یسوبا ردلهسم یوراد فورم

 قحرفص هک رد هتسانعم راس ه دنلزو رمسارس هل وتفهم نیس ( رسایس )

 ندکو کرد هتساتعم دعو هک هدنزوژپ و ارد هلاک ( رک ایس ) ردیشوو

 یضای ردکعچ یورعم هکر د نیسان هدتنزو لابع ( لایس ) راراد

 رومد هلنوکس كل هجم یاخو یرمسک كمال ( ابس) رواوا یسب راصو
 ه رللوب كح هلک كند هد رلکنج رد القروهدرب یلهثو ک جوا هدنلکش نکن

 كرلتآ هدنراكداك هل فا ىلع رارکود هساصاو فارطا كل هسلقو

 لا ضهب وب را هلو ارداق هکمک یرلب اهوطخر هلغ اص هن راقاءالزهداس و
 لرد ايس هدهننکش روءهدو رد راکدید هربق الاح راتدت اریسغت هلراهربچخ

 قشمرص هدشنزو نایع (نایس) رد هلع یروهشم هدنن زو مالک (مایس)
 ه دشنژو 1 هلیسر اف یا ( سویس )راد هقشع هدي رع روند هنتوا

 هدب رع هک یدتا مسر هلا شوغساو لوفیسا یغلو ییحاص سرلا عج :

 هغب . دراد ضب رواوا هناد یرلکدد قرا یراق دکر تو انوطةرزب

 یبحاص سر فلا عج ید ینو لبه دحوم یاب (سود-) رار د یم یارب
 نوحج (نوصس) ردمزوایروق هلا, نوکس (عججس) یدلباریسفن هلبا لوغبسا
 ( هربس) ر دیدآ ی ه را مظعرب هدنب رق د: هدرهثلا ءاروام هد-زو

 شوقوبرد هغ شوخ یک ل بلب ر دشوفرب ندنسنج هچرمم هل> وتقم یار
 ۳5 اه ا شعب ردب رلکدید سونی ها الاح رک رد جرس هجا
 هللا هعج نیغ (دوخیس ) ردم هللا شوق همغنش وخ كجوک یراکدد

 دوحو ناتتحاو فوخ راهظا هک رد هنسانعم عطاوت هدشزو دوصعم

 < و ¥
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 مانکیت هکرد هنسانعم تماهش هدننزو روت (روغیس )ردت رابع ندتناناو

 ردیرابع ندعاداو تردابع ۾ هظع روما نوا یلاصعسا لیجرکذو

 (دنکبالیس) رد ۱ هحراب كزاور رح سنجرب« دشزو J وفیط (روقیس)

 ناریح (نالیس) رووا ربع زاب هک رود هر یتبدن ر ب وذ یب وص ليس

 دنا یسالعا كن قیحراد ردتالو روهشهرپ هدنس هکلوا نيج هدننزو

 كغردنوع هدننزو مقب (مس) رد هتسانعم قاوا ناورو قدی رعو رولک
 (اتس) رردهلو ز هدیکرت روند هج اغا ندبا هطاحا یک ق وطنفرط یکیا

 اب حق ( ریس ) رد_یهاروط لج هدیب رعو رد هتک یر وهشم
 هدهتسانعم هرارشو مممعقو رود هش راهراب شنآ هلوج مضونو نوکسو

 رد هڏ سانعم یهاکا نو تافغ هدنزو تس شش (تسا ويس )رولک

 هدب رع ردیما ددع زوتوا ( یس ) (ردهدنرک ذهروسک«نیس یناث باب)

 | (پایس) رد هنسانعم هرق ردهم هايس هدنن زواج (ایس) روند نیل

 نتسارآو كعهزب ندی اس رد ر دصم مسا ند ندب اپس «دننزو باقل

 هدیسر هد هتساشعم نابحو رولک هنس اتعم كلردو تایحو رد هثسانعم ||
 هد تول یرفلایداوو رد-ةحراق نالوارهاظ هدنزو وص باب> ردرظا

 ردلهسم ینا و صبا یماخرد-یغورف امرخ هک رد هن سام لالخ |ا
 رود هتک ما هدنزو رایخ ( رايس ) ردهعاقرب هد هما یرعلا یداو ۱

 روالد (رسارس )رارآس ندنرانوا یراد یریاو هل و ه را ردک۶ا عونرپ |ا
 هلبادنقرعس هدرهنلا ءاروام هدننزو ماظذ (مامس) رد هتسانعم شارا هدننزو

 هبا هذیعشورصس یئاسارخ منع ردغاطرب برقا هدنف رعم هدنسارا دنکشان

 لوا هدق دلوا بنا نامساهام ردشم روئس ئار هدهاح نالوا دنا

TTولرپ كل هر حرف ترد ندقفرطره بواوا ناب اس ند:  

 ءار وام هدمسابع یدهم تفالخ علقم ورک هوا مولعم یدیا رالص

 2 لولح ی دافتعا بودا روهظ هدقالباو دنس اون هدرهتلا |ا

 یر هلةلوا یتراهم رتو رڪ٣ ع یدلبا تیهولا ءاعدا هوا |8

 رایدلیاادق نراناج هدنسهلک ءالعاو رلبدلبا تداتیع تودیا عا کا |

  نینسذنس یدلوا دیازنم هلوک ندنوک کوش هرزوا لاونموب لیبتردنوا رژ

 ندهب راک تدم رکن تودنا تع رع هنس لازا یسابع ی دهم هد نت او |

 نفدنک نودا نارطد كدا نیفص یغجەلوا بولوم هرکص

 ES O ار ام تا



۲۳ o 
 مشچكي و مگ هدناع یاپا "هره>یدلاق یاو یدب را بودیااعلا دنا

 باقل عانو یدناوا نویس هلا منم اذهلذ ۲ ردبا رس ا عاف لوا

 ۱ نده وند دف الو هک رد را زوم اهم در ی? چ (كمابس )رد ی ینا

 | هدزاود ردیدآ یناروت ناولهدر ورد ثمویک نیا مساو رداربمو یراع

 ۱ راد دنهاسعم یاحور تو الحو لیعع تذل هلا نيت نیشواخ نوکسو

 توا وا ۳ مو کا راد وسس یب ءانا وارد سواکیک نا ساو

 یزرف نودا زازعا یدج اق هنایسسارفا تب .ةاع ی د ]رام ار هل هجور

 زویسشرک ی ردارپ نکیا لء اب یتیم ید رو نو گنرف
 متسر هدک لک ربسخوبهناریا ی دلبا لتق ییولظء لوا تایسارفا هلی ارضا

 رامشب رک اسع هنیمز ناروت دعب بودیا لت3 نهرو نحادتا هلغلوا یکباتا

 ی دحاق نویلوا تم و اقم روآ بات هتتوطس كسر تایسارفا توراو هللا

 موقرمهدناروت (دابآ شخوایس) رایدلبا ماع لنق كد هرب حس رفكيرلنارا
 سر ادو اک سسک (درک شخوایس)ردرهشرب یسهدرکانب شخوایس

 ندظفا شخوایس ه دننزو شوکاش ( شواس) رد هنسانعمدانا شخوایس

 ناتاوارپیعت دقنآ هکرد هتسانعم باخرسوردزناح هدهلنآ وا وحد ا

 رد هنسانعم دانآ شخ وایس موق رم ( درک شوایسو دانآ شوارس) ردشوق
 ردهتسانعم داوسو هرق ندناولا ۱ راو یسانعم ید هدزو هاک ز ( هایس)

 ردت لدنق وکو مرق ندشاب هک هنسانعم مثاط تسم شوخ رس نيک ؟

 هد ج ماج ۶ نوساوایدنهو یشح روتد هنسهلوک برع ۳ روئلوا

 ۰ راریدجد قرزاطخ راه سا طخ ی درد نده - هبس طوطخ نالوا

 تشدرار ۷ ردراب دن هسا ب امان 1 AE ورم سرو سکعو سخ

 ردمارالد بوم هد د (ماداب رها -س) راد جد مزهر رد ات نص

 یشاب وص (شوب هایس) روید هبواح نایعماب یدالوا ) ناشس هایس (

 رادفوچو شواجورونید هنس-هلوقم یشاب رازابو قللوقو لوق هک
 نوحاتباهم راتو ا روئلوا قالطا هد هراکنهرس والثم قلوق هرقو

 ی دلوا ند هنلاع مالعا هت را و یک گارد یک هلی بج ی اش
 ۰ 1 ۳ یو ۰ ٍ "

 ناکد هر امبواوایسابلام باولاهایسرارد سوپاس هدههدهنغامولساب و

 قالطا هد هر دقناط نالوا یرل_ظفاحم هناح السراو هبراءتعا ی راک دیک

 < رووا #۶
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 < ۱.۰ و
 دوکس (دب هاس ) هلب رابتعا یرلکدیک هایس یخدرلنآ هدمگارهاظروئاوا

 هدرچ رد هنسانعم كلر ءایس (هدرچهایس ) رددوکسهرق ندنعاونا یباغا
 هایس یتسقیقح نکل یدنلوا نا هدن-م.دام هک هتردهنسانعم نولوكنر |
 هایس) ردنول نانلوا ربع هللا غارق هدیکرتو نوللا رعسا هدیب رع بویلوا |

 روتلوا هیاک ند هناخ نوتمانو موئشمو رد رداج ماشحا هکو ا هرف (هلاخ |
 دسطو نداینع (تشخو اعم ابس ) رولولن هناتو بلیاو هجوژ مات ۱
 هاضبلاةمرک هدیب رع ردیعسا یبارعص لات (وراد هایس) زولوا هیاک ندربقو |

 هنکوک ردنا بن یرلکدید جالوق كي و هعصا قو یلک نوا هدسیکرتو |
 هدنناهنو لشلادتاو نلوا هدانار ندهنادروآ یلاص رارد ققاروعم ۱

۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
۱ 

۱ 

 هدشن رو تسم ها س (تسد هاتیس) رولوا یکعج یدروجالورولن عرق
 عضوهر هدناجرج ( كنس ەي )رولوا 4 اک نددننک كسءو سکانو لی |

 ك اولبر ندنآ هک ردراو قلاح بر رار د نمهب ردراو وینجرب هدنآ ردیسا

 مدد عضو یسیرب هغانالوا هدتفارطا تواآوص هلف ظررب را هتک |

 لدبم هترا رع یکربص یمط كي وص نالوا هدنرللا لاحرد هسلبا لوخدو |
 ماظو لګ و رد هثسک هدولآو راکه کو رحافو قساف ( راک هادس) زولوا ۱

 ردهنسانعم تسدمایس ( هسداک هایس) روالوا قالطا هده هتسکرادعو |

 علاط و تن یب وریدم ( ملک هایس) ردهنسانع» راک هایس (درک هایس) ۱

 نیطالس هدناررا هک ردروناج ناثلوا ریت قلوقهرق ( شوک ءایس) ردهتسک |
 (مان هایس) ردنک هک وا اءادو ردیم"رالم كنالسرا ژردیا راکش هلکنآ |

 ءایس)رولوا هیاک ندرا دغو ماظو رد هنس راک دب و راک_هنکو یصاع |
 ییدجه دارم هک كابا رسیغو كم« یبهرق قآ (ندرک قرفدیغسو |

 نوکی كاسا لیا هصیصخ ءاه ( ههایس)ردکلیا قرف فورح بویلکا |
 ن دنلیصفت كيابساو اشا را اسو بنکو  لاقئاو باوثا هک ردیغایهایس |

 روند هد هنایصفت هدارف هدارف كن رایماسا تربشعر ابو رکسعر و زدنرابع

 ییدآ هدنح اصم یاا (هدیهارس ) رواوا هیاک ند نشاتو یس ورو

 سد

۱ 
۱ 

 کرو توقو تقاطو روند هر هنسک ندی اراسهرش بوروشود لی

 ند ندیهد هدرولوا هنیرلاذعم یب روتفالخویم ری و تشزو شب ارآ

 | هکر دیفدامو هدننزو بی (بس) رولک ممالسعفو رد رم لعاقمسا |
 هرالا هلا لوهع یاب و ردهنسانع» قئاصو نیتشاشو كندو کمک رم |

 * ی # یار



 جب اوت (بیتو بیس ) راد حاف هد رع ردهويم فورعم هک رونی د
 شوه دموكنبدو كندرددک و*یلواظعل یک ناموناخورامو رات رد دتل

 كالهتسشکسو قانقشاش هدلعو لغشر ابو هديهارب و رد همان ربصمو

 رد فح هب وب بیس هللا تک یاب )۾ ر رون د هد هک لا كلم" رسو
 ماما ۱ gee لض اقر, هلبا واو ج ةوردكعد ىلوققالا

 یدوا بعلع هللا هب وس هلغلوا فرطاو لا یک الا یراق اب کیا ردلم هاک

 ردقلاب ساجر هدننزو اییک ( ابیبس) یدیدردی رع هروب زم تغاراضعب و
 هدب رع روت ول هدهد برد یایرد لحاوس صمب و هدنسحاوت سدعلا تس

 قورا ناص اک هدنفوجب لرد ینلاب بکر هدیکرتورملا ناسا

 ه دزو یوم ین هلا هاشم یات (یوت یس ) ردیناب سس هروب نم تغا رولوا
 هل ر هنکشا ES یکو نوف هکر د هنسذ یراک دید ریا قرد

 مج ردهنساضم تقشمو تنحو مر هدننزو جز ( عججس)ر اتیجربارب

 یسراف ےج عض (هغص) رولک ردصءمسا ند ندیهسو ردتغل هد هل براق
 هوعصو ردشود یراکش نائل واردت هعکا هک رد هاب هلو و هج» نيغ حف و

 رد هد هیج حق ردشوف یراکدید نالص قړ وق هک رد هنسانعم

 كمرپ و مانو هطبارو نش وقو كءزود هدشنزو ن ديعإ (ندیعس) |[

 لوا هدننزو ريشا هل سراق یاب رب حس ) رد هتسانعم كلا اھم و دعمو :

 نکیتبویلیا روهظ هصشوخر یرادانق زونه هک رونید هسو رواب شوق |
 هدننزو كنه( كنه)روناواربعت قالراو تانت لرفویوتیراصهلوانکیت ||

 رغصمندنظفا مو رارروشپ بوجاس هشیشربینا هراب ترد ردیاک ولردرب
 هثسههلاق ندنرب كن هنسکرب ( نتا ہک ) هنسانعم شیش كحوک رواوا |

 هی رک ویب یلقوا .دننزو لوپ یی ( لونکس ) ردهیاک ندقلوپ هلیسو |
 نور هدناسارخورد دنسانعم ناعشو قوط هلا لوهحیأ (ربس) روند

 قرش هد سواق ردا هدلب رب و ردلاقثم شب نوا هک ردیسا دوهم ||

 هکر د هنس اتم قسهرمص هلفورعم یاب و رد روطسم وند ردهداب رپ هددنج

 یرلکدید یس دم هدر کو ص و یس هرو صورو د مول هدي رعردب ردا ر, كناغوص 1

 راردللوات راربد ید ءا!ا سفرکو نيعلا ةرَق هدب رع وود جدهنابل

 هدنراک سرافرح هللا هلو 4 هکر ح (فارمس») ردر وم هداو و صیح 1

 هدسراف هدنن رو "راربش فارس یدابآ روربف نکلردیعما عدق رهشرب

 4 داد رب ¥



4N $ 
 ندغلوا كتادولولع (ندعآرس) ردشایا ناب ويد ردوظع *هدلب ر

 رواوا هیاک ید ندقلوا "رای ی و یغتسو ندسقمقی و ندقعاصواو

 سرف ردیدآ نوک یجدردنوا ندیسعشرهش هدننزو روزا (روسریس)

 هداس نوک لوا رولوا یزوط رو هدنوک لواورد دوس هدننښ تیلهاج
 لوا قسمرمص هللا تانوک لوا هک بوک زردیا لوانت قسمرس هلا تا

 روس ریس هنوک لوا شعا رواوا نوصم ند هجا سم صخعت ندیا
 قعاصواو كلكم شو قعوط ( ندش رس ) ردو یهجو كن راک دید
 ید ندقعشل رارقو قلوب مارآو قوا زابل یو یغتسو قەي و

 هک ردد_یصا قثموپ و ضا و كاب لوا هلباار مط ) مرس )رولوا هباک

 جلف ندنارلردیا عطق نو رواو هجا هدب بوربص ین روب كلوک ماخ
 مربص هدیکرت رارروک یھ را وار او یسهدنک شوق یراکشو یغابرصحو
 هتوقاب یرحرق هدنزو نامه (نامریس) راردبا ربعت چد قاوهشرو

 كنر یب ( كريس ) روئید هد هر رح شقنعو نولمو رووا قالطا
 لب وط روشد برغم یافنع هدب رع رد شوق عري“ هدش "رو

 هک كنب رلترمضح ناوفص نب هل_ظنحو رابدیداقنع نوعي داوا قتلا

 هلا برغم نوڪععلدل وا تراقو باغ هل. رلاعد ردندمارڪڪ ءا
 | حمو لاحو رد ها رر مڪو م مط برقم راب دلیا فیصوت

 | هدور ب: رق هلادتعا (نورس) روا وا ه اک ندماروغلا دی و ند

 | هدننزو رت (رش)رد ذوخأم ندنوب یربعل نئ رس ہد کر روند

 دارم كەك ,درصخو منو كلدهد ه رنو هدرمتر د هنسانعهذفانهک ردیفدارمو

 هسرواوا فصو هری" سی ردهنسانضعم ذفانزیغ هکرددنک ییاقم رواوا

 یرب ز (یرپس )رواوا كعد نیکسک هسرواوا فصو هغبتو نککو رک
 هدسانزو سک ( سس) رد هدساعم رازاو تو انعو مر ہد زو
 هما کصرولک هتسانعم رخو تسحو ردهنسانعمدلحو دن وژواب و یراشح

 كرکو روالب رک روند هنف زظ بارش قاطءو ردهنسانعم هوكلاقو هلت او

 (نوراسس) رد هشسانعم سارو شابهدنن اسا دنه ءالعو نوساوا یربغ
 دنعو ردییشح یوا روح ید ردرعا "رنوش بوچ هدننزو نوک ایم

 ردند بس همش هک زدنا نانلوا م بیعت ساقلق نوراسس ضعبلا

 قبق یارب زب هدیزو وص زولوا هدنراب د رصم اص وصخو دلاتا رع



{1} 
 ورد زافروخ هماع رام مامط ندنآ یک ما او زدم داعش یقارس

 زدنا دج ا هک رد سویلاساس مسا هدسیانوپ هلبا روسکع مال (سویلاسبس)

 ردیرپس۶ كناردلا روهشم راد جد یباقا تتلحو ناغ ردلاب هدکر

 دآ هدننزو نامز ی ( ناس ) ررودا مت یزوک رود کو راضعب

 هک نا دند يسمي كاب "هرانس یرارید دققلا بح هدس رع روند هن

 قاعاو قوا تو قءارصص هدزو نسب ز ز (نتسسیس) ردشید زوتوا
 ا وسو شواج نوحا هرو تآ یاس وارک ارد هنسانعم

 هدشزو كنه (_یس)رد هیاضعء لوا جدو هليا ار عضو ني- جن
 رد هل یرلکدید قحرو هک رد هشسانعم كتشمو رد هتسانعم كرمسیس

 ناشاوا ردن هع“ رام هدتزو رک ی هللا هدح وم یاب (ریتسس)

 منع قرح ماسع هدرادد ضبب رد جد كلما ماو ماس* هدب رعردنابن
 ردصفا الط هعضوم یتئدقوص برقع راربد یخد یشارب قثاعو

 فرح هدي رع ردنابنرپ هیش هنسهروص هدننزو نوزتشب ی
 راردا لوا زن و هدراوص لصتم رار د یتوا غالب هدي رتوءالا

 نسحو بوخو كک وکو لزوک هد زو حب )م مس ( ی ف 5

 (كيس) یدنلوار 2 هک ردهتسانعم لوح هللیغ مط (رفیس) رد هنسانع

 كشى (تاکیس) روند هتفآ قلب راض نالوا ضراع هرانیکا هدننزو كيد

 یانعم هلا كکیس لکرسرد هنسانعم كس موق معوروند هنن یادهبهدننزو

 رد هنن رلاتع« حدقو نارشهدنتعا زاریشهدننزو یکن (یکیع) ر دف داره هدبنا

 ؟هرببش هک رددشمانعم تاتمو رد هنن رام حدقو بارش هداب که شن

 هیانسعمو ردد وهعم بارش نالف یارب بوتان یل کا ندروکتا

 نالیک هلبا لوهح یا (نالبس) ردهلب رابتعا قاوا یکیهس یصا قلالد
 دوك طالب و روئید ه هربش رطاقتم ند امرخ شلون جفن هدننزو |

 ردیدآ هنسکرب ندلاجر هدس رعو روند هددش نمک امرخ شفاوا ظیلفت

 (نطیس)رد هوبم فورعم هک ردپسا باع هدننزو هناوید (هنالسیس) |

 نطزوتوا یکیدلیا عارتخاو فینصت یسهدنزاس ماندہ اب كز ورپ و سمخ |
 هک دیشروخ شیارآ ۱ ردرلنوب هرزوا ییئرت داجبا فورح رددورسو
 ه نرش عاب ۽ كنروا ۳ دیشجج نیبآ .۲ راربد یخد ناهج شیارآ |
۱ 
۱ 
 شمارآ ناج شعار ۸ حود حار ۷ سواک هتهج 1 یسيدقاط ت ۱
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 یهس ورس ۱۱ ناتو مس ۱۰ رس ردربس ٩ رربد یخد ناهج |

 یخد بش خر فک خ عرف بش ۱٤ زیدبش ۱۳ دیراورم ناورداش ۱۲ |

 سواک کو اک جک ۷ دروآ داب جک 1 یور لفق ۱۵ لرد ۱

 ۲۱ شوابعنیک ۲۰ جریانیک ۱٩ هتخ وس جک ۱۸ لرید یخد |
 ۲0 ینامکشم ۲۶ ك یاورم ۲۳ هنادکشم ۲۲ ناهوکر ب هام

 ۲۸ یراهب و ۲۷ یسوقا ۲٩ رارید یخدینأام رهفو ینا رهم
 حش اما یناک ربع ۳۰ زور ٩ ژربد یخد نیشون “داب هداب نیشوت

 دیشج نیبآ ندرلنانلوا رکذو هدش اتک مان نی ريشوررسسخ مو> مع ماظن ۱

 كيک هصعوزو رونزاس یدب كرلئآ بوبا رکذ یراهب ونو حور حارو |
 هدنسا یورک هلا هدابز یخدرب و ن چوا هل بم انزورخرفو یرد
 ود نطزوتوا نکل رولوا نل رپ زونوا هروک اکا یدسلایا دارا نطرب

 یخ د قب لخت روئید هش یادغب هدننزوكلک (تالیح) ردفراعتمو روهشم |

 روئدهدهتنفآ قلبراص نالوا ضراع هراز هلغو ردتغا هد هلمال ضط رارید ۱

 یروس قلطم هدننزو هلیح هلبا لوهح یاد (هلیس) راردیا ربعت اص راکرت |
 كشاورطاقو یسیقلباربکراب و تآو یسوروس یکو نوبق ردهنسان همرو |

 هچراپ سنجرب ضوصخ هشنالو نکد هدیدنه ناب زو یک یسه-اکره
 هجرکه نننزو ییسیف (ییسیس) راردیا حس ندنکلبیا قوم ههیاردیسا |
 هکر دوب نو نکل رد هر رج ناشالوا رم عن راعسو هلبس یروهشم ۱

 مت دانا. هدعب بودیا قاصااو عض یک یرک هشب رب یرب یرلقهرپ |

 یت ابدا بو مرح یرلطب اض م رده رض نالبروا هتتلآز اغوب یراو |
 (مس) رولوا دیدشند راعشدوهعم اعقاو ژردیاریزعتو برض هعسرو |
 مش یهام ردی.دآ قلاب یللوب رب و ردهنساشعم هرفنو شموک هدشزو ج ۱

 : هکر دیعسا رهنرب هد ل وقرب راردیا حرش هللا ینلاب تیا ینوبرید یخد |
 یی (باو-) رولک هتساضم تراشاو اعاو نمرو رواوا هدنآ قلابرول نم |

 رد داسحا “لج حور هکلب رمسکا مظعا ورح هکرد هویح هدتزو بات

 ېو بدا ی و خاتسک و روئید دنس هدیک رت لصا ردیرع هویج قیز
 (رسنیشت آ باسو یشنآ ب ایشو نیشنآ باع») رولک هتساضعم ایح |

 ,دفچوا یزوکو هدقچاق یغانا اب باسیس) رد هیاک ندرونا دشروخ
 یک یراقجوچ بتکمو لوق روئلوا مبعت نب ویص یغانا هکرد هتسک نالوا |
 1 سس سس سس سا



 وک ۰ «

 هدنهفوم ماصتو ردهباک ند هنسک ر غاص یناوق (شوک رد باء“ )

 لد با ع-) ردتعا قارغاص هعضاومو كلك ندزعشا هکر ونلوا لاح ەتسا
 روئلوا قالطا هه: ماهوو قد روقو نواتمو هبعت نډاش وا (لکوک
 یحد ند دةلوا دیدانو قجاقو قلوا رارقس و برطضم (ندش باعس)

 هکردهرهم عولرب هدتنزو هزارش هلبا هم لاذ (هذاسی-) رولوا < اک
 ماوعرارونالوق راک اکح رواد هده هرابنسوراردپا لامعتسا رلیح هلم

 هللا اه (لنه اهس) ردیمسا مالغرب هدننزو كاب یب (2 ٍوس) رارید هرابنوز
 را اثق هدس رعرونید هنابن یرلک دید یکلود هغرق «دشزو كنرابء |

 یاب (ربیس) زدعفان هربسا و الط نخ وبطم هل غا لرد یخد راجل ا ءاتفو |

 ندبقاربو قآ كب وبح دارعردکعد یلسکوک شموک هلبا هدحوم
 هن سوق یس هناخ یدنک نعد دوخ یارمم ردهدنتغا نالیک و ردي ركز ان |

 هاک ندناوج هزاتو کو رد روطنم هلاخ نامهم هدرکید لح و روند |

 نیطالس هدست نالیک هل ذس نوکسو هزمه ع (راوس ارب و-) رواوا
 یراوح هدزج الطصا رونید هثب راب راوس برع یل هفولع هدنراوبخ ارزوو
 نيک هزاتو رد اک ندقلوا تکب توش (ندشربی-) رووا را

 هکر د هنسانعم لح هللا e هانم یان (خاتچس)رواوا هب اک یخد

 ندکلنا مو و در ییااطو لنا اس نکیا دنعاسم تعاطساو تردد

 ندای 0 هاک رد هلبا ه2 یاخو هلمهم یار ( خارهس )ردنرابع
 یردپ كخسر هک ردیشوق امنع هلو مع عري“ رد هنسانعم تعسلا دوص. |

 رد مسجلا دوقفمو مسالا دوجوم شوق لوا الاسیدایاهیبرت لوا هرز لاز |
 هدلوقرب لرد یسوقا-هنع د رمز ماوع یدناوا ناب هدنس هدام كل رمس

 یدایا لاک لیصح هدنس هی رتو تمدخ كنآ لازردیدآ منحر خرچس
 )ردن داوا دشوخر )ا عرچسو و نیشتآ عریس) ۱

 هلباوصوازوط بول وب رود شوک روناواربعت شموک شعاب ہک قرع هضف
 صااخو ردراو جد یراق رط رخآو رردبا قارحا ا یفرظزومد

 نراعم دیک اوک (رادس رواک ےہ نم )رووا قالطا هد هشموک كابو مرو

 رسم ۳۹1 ل ددرص هک یاتنعا (شکیس) ردهاک ندنابات هام

 رولوا rE و ردداتسا نک نادالقو هعرص رولوا

  رولوا اک ند وند ک هیفحو فاتمو فرمسمو ندرارج هد هلفاک عضو
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 ۱ كنآ ی هئادا وا لوا هلږسراټ فاک رم دک (لک مج بس )

 رد هباک ندزوک هلا لود عدم ) رردیا ا

 ندا "۲ (بادت میس) رد رظن ؟هدسسر ید لوءع مس زود ْنیع هدب رع ۱

 هروس هدننزو داب ړز هلو ( د انيس ) رواوا هب 9 ید ندبا بارشو
 یرهشرواوا تباچوا یلقا رد هناطر ندناشلا یظع نآرق هکر د هنسانعم
 تل" زمو هبت رهو رد دوخ أم ندروس نالوا هتسانع راوید ندا هطاحا
 (مایص هان هرهم ی )رد قاواذوخَأم ید ندروس نالوا هنسانعء

 خد ندنوص كنوکزوتوا لواو رد هباک ندننوک زوئوا كناضمر رهش
 نیفشاشو هعسو كندو هتشکر س هدشنزو راک هع ( زاس دوس ) رولوا هک

 اعا هدننزو راکشیب (رابهس ) رد ه:سانعم هذا چ“ (هذایجس )رد هتسانعم

 ندا یکی (نالیوم نیی)روند ه هتسک ندبا دار موش هلئراشاو
 ۲ (نیس )رد دوهشءهد هلو و هل اق هن راف ردر ( ہرا وذ نيچ“ )ردهیاک "

 ۲ ردقورعم فرح نداعه فورح ۱ راویماسنعم ترد هدسشزو ند

 هب هتک محتعتمو واک رسک وا ۳ ردب رعم ندنآ نيص ردیعما نيچ رهش

 ردتراشا هرایچس عهدندنعتعنص لهاو ردیدآ هن رقر هدناهتصا £ روید

 || روئوارمبعت یعکایزوک هنیحاص كن هک ردلع لوش ندلیح لاعا ایس لعو
 هب هب ولع لب ا اک ےس مسلط ردراو ییخدمكندناساسفنر کا اهدنلاعا

 كن رلت مضح تاواصلا لطفا هلع تاداسلا دیس باتو ردقو اعل

 رد هسانعم یتجلد كالد هدننزو اش ( انس )رد نیس جد قل بم ما

 لعوب شورو دید ر دص هدر رع رد هنسانعم هتپسو س کوک ه دنتعادن زاب و دز

 نیس )یدید ردفا كهبلا یوم حش راضعب ردیعما یرد كموح رح
 ردیسهدلاو كنسهدلاو هکر دیعا یسهدساف ءهدج كسر هللاد مط ( تخد

 سکوک هدننزو هنیک *( هتیس) ردیسهحوکنم هاشبارهم نالوا لباک *یلاو
 هدأ هسشاپ و ردهتساسنعم ناتسد و هو روند ردص هدس رع رد هتساتعم

 رد هنساعم كرودو هحالا ( "را هتتس) رولک هتسانعم شذ ررسو نعطو

 یو ردب راج هدد وه کیا ربعق ول ( ندرک هنبس ) روند قابا هدس رع

 هر رخ با واح هرکصذ دق دقو ط هرب قوا نالا هک هدد رازادنارت
 A كلبا تاهابمو ر و یسرب و رار د درک هنسرم ناهدک دشود

 درک دننسس گنناهساروق هنس رنک یدک ب ودیایه ایتورخ اقت هنسکرب الثم
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 . دئبح) رد هاک ندقلوا لاح شوخو تقو شوخ ( نداشک هشس )رار د

 هنر روا هدننزو نيچ (ییبس) رد هناک ندکلیا توقوروز (ندیشک
 ردءداش جد هد کرت روند هب نست كوي ناشوا عضو کک اط

 تناش هکر د عو نر ندنازافو ردم وب روم د هک رجب هما نهآعرو

 ساط ضب هدف رط مج هکر دب راک دید ینبص یساسحن رولوا ناغاریق
 هکر لرد هیشاک فورعمو رولوا راسکنالا عب رس اعقاو رارابب یناوا ریغو

 (وبس) روئلوا عضو هنب راراوبد هراشو بارخو عماج رد ید چ
 ندا واوروند جاق هد رعرداملا هکرد هتسانعف بیس هلا لوهح یاب

 مدلی وم هدننزورک ر اوبد هللا هام یانو لوه یان (رعتراویس )ردادب

 وص اءاد هکر دةلتوا قشم وب رب هدننزو هتخورف (هخوس) رددآ اوئرپ

 ها يسا هدننزو هکن (هبیع)را راش هلقامعح بوزود واق نددنآرفب هرجا
 هیس) رد هیاک ندمارالد بوم مشج (مادایهیس) یدنلو | رکذ هکر دیففخم
 قلق هک رونید یخد هنوتاخ لواو روند هلوناخ نایعاب یدالوا (ناتسب

 شويا( شوب هیس) هبلواباهرهډ ندنای یو ودوسرک هعوصعم

 ۱ شواحو یشابرا "رابو خم اد رهشو هد شعنو یاب وص هک رد ةف

 هدرح هايس (هدرح هیس) رود هے راسظداح ها السراو رادقوحو

 ماشحاو یسهیوا راشع هک وا هرق ( هاش هیس ) یدنلوا رک ذ هک ردیففحم
 هسیس) رولوا هیاک یخد ند هلاخ برج یت اشو ندنادن رو ردیراهوخ

 هدشن رو راد هس (راسهیس) روید هب هننکیرچجو كسو ليګ (تسد
 كنهن هداوخرب و ردن روئاحا ردنانلوا ربعت حاسع هک رد هنسانعم كنه

 ید ندیناک قو ردهیاذک نددار یدآ (رس هوس )ردنالسرا رک د

 ر دئابت یراکدید هصرام هکر د هنساسعم ربتسس (لینس هیس)رواوا هیانک
 ساسخ ( هساکهیس) رد هسک. راک دن و قسافو مرخو هدولآ (راکهس)

 تكد (ےاک همس ) رد هتسانعم راکهیس (درکهیس)ردهتسک سکانو منو

 غامدلا لس (زفم هیس) رده نک ناش رب همه و را دمو علاط یو

 (دهیس) رد راکهنک و هد ولاو رجاف وقس اف (هما:هبس) وه ییادوسو

 نیسم ثلاث باب) روئید هبیراق هراکدیو هسدحقو یبعور هلبا اهو ءا حف
 دعو رد يسا رجس رب هدشن رو سورخ (سوس) (ردهدنرکذ هموعصم
 ره تست هل. | لوغبسا یرل.> اص هراس تادرفم غلوب ردنار ضعلا
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 ر |تفک یگدرد نوا) ردیاب: كم یراک دید قد را یراق هکراردبا

 دل ر تابانک و تاعل هر دصم هلا ھه نیس نّرنع» هب یا فور>ح

 نیش لصتم هفا ناب یکلوا ردشمآوا انب هر روا نایب چوا یرکب هک رد
 (اش) ( ردلمشم اکو تفل رویکیا هدحوتقم باب رب هک ردودنعسر هیچ
 هلک هلراهدح وم یاب (ساباش) رد هنسانعم هکوسو موس هکر دفع داش
 هثسانعم لوا رورمصو نو رواوا نفع شابداشو یک نیرفآ ردشسح

 هدنناوخ و هدن راسو یکنجو رارید یحاص هدیکرت رونید هد هنسههقا راذ و

 رونید هده هه چا نالب بو هل راولو قم اب هدسشو راد اجو هنیرقلط
 هدب رع رد دا تابت نانلواریعت یس هشکنم تیا هلحوتفم نو ( كناباش )

 ءابطالا نيب رد رعم جاباش رار د كس س هدزاریشو بالکآا جنب
 تالو هاا عض (ناریاش )ردسفان ه-ٌتلع عرص ردقورعم هل ردم

 متلود ردا تءالورب هدناورش لا حف راض ەد ردرهشر هدناو رش

 رد یعبط دالوف هک رد-یسا یت دعم دالوذ هاب مط ( نرباش ) یدایا

 ردککرا كروهد راربد كيلح هدیکرُت ردروهش# هلا دالوب هک دالوُد لصا

 ندع رد دتیفسل علف ( یمور باش) روئاوارمعت یشعد هنعوت ی داوو

 ردنالوالئام هب وراص لطفا رولوا كحوب ندربب هر هک ردربب قآ

 هتاخآ یا ه دو دقراح هلباواو ( دوباش )ل ردسبابو راح هد هعبارو هثلاث

 ر درو هاش یلصا هلیسراف یاب (روباش)ر لرد ید هام نمرخو هلاه رونرد
 رانا هکر دثفاب نب كشا لآ یرپ ردیعسا هاشداب حاقرب ردهنسانعم هدارهش

 هاشداب لس یلاهرکصت دکشا یردارب ردا راد ناروباش ررد ناین اکشا

 ورک لج یل اوءاو نرخ ینیدلا ردنکسا بودا كنج هللا رلیعو ر یدلوا

 یرب و یدلوا هاشداب لب زوتوا رد ناکباپ رشدران رواش یر, و یدلآ
 بضع هنا شن ه دان بارعا ردیسر نب نمره نقاتک الاوذ ن روباش

 ندنرب نب رللوق هسروک ییارعارب هدنقو یدانا اله ن راهاشداب نودنا

 ترضحیداوا بّلم هلیا فاتک الاوذ نوسگایدیاررویاصبوراةیح

 ید 9 یدلوب تداهش هدننامز كیآ مالسلا هیلعو الت ىلع ا رکذ

 نی مشوو رسح هکر دعا روصور و ردفاتک لا وذ رواش ن رواش
 روباش هدشز و روجال هلبااب نوکس (رویاش ) ىدا هطعاو هدا

 ارهاط ردروهشم هد هات یاب داب و یدنلوا رکذ هک رد هتسانعم

 < ین # +¥ ۱0 $
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 دالو هک رد هنسانع« نرباش هک دو ۱ ناز ریتم

 هدنتزوندوسآ (نرواش) د ناقروا. یی رعمر ولو ار بهآ قشهدردت دعم

 هدفلسودنسحاو لب اک هل>وتفم یاب (راهباش) رد هب ذعم لوا یخدوب
 لءاش ( لت اش ) ردارع زود یظءرب یساعاو فارطا ردیدآ هاب رب

 هدزارمش ردیدآ یدنه یورادر هیش هنن راّنع نالدوط یروف هدننزو |

 ) خام ) ردقراعتم هلبا لطاش نالوا یی رعم ابطالا نیب زرد كنشور ۱

 روث ول ۲ ردهنساهقادب و لاد ۱ راو یسانعم شنوا هدننزو خاک

 هعطق هعطقو هراب هراد خ خاش رد هنسانعم هعطقو هراب ۴ ردئسانعم |

 ن درون ول ید هدناتسرک ود ۵۸ تس اشعه حدقو لايت 5 دکعد

 هکر د هنسا:همریت هاش ۵ یداواندنلببق هبلاغمالعا هلیبسانم یراکد رود
 هدرلان رک راک ردکر ,د نی اوو نوروا نانلوا عضو فقس هن ر روا

 رمد: و نابط هلو دد رط یکاا هدرلاش ت اشحاو یاغا نو او شنا 4

 ءام قرخ ۸ رد هتسانعهو راب و لوق ۷ رد هنسانح ههبجو نآآ ٩ رووا ||
 قرآ فرح قرخ ه دیکر ردرمغص یوج قر ندیاح هکرد هنسانعم |

 هدف رطکنا [EE ر باولا ٩ روئاوارمعذ لودجەئ کحوک كيروند

 داب ز ۱۰ ردرهچراپ نیقاسلا یواسعو لکشلا تل هر "روا جاعرپ

 لتصاح جات كرم رد رظع نانلوا ریت گاف هلو 2ک رد هنسانعف

 ردلاب ۱۱ یدناوا قالعطا هتودنک ارام هلغعوق هرون وب رولوا

 هحراو هخ.عأق ندنعمرپ قانا هکر وند هوضع نالو ارت هلپاخو قا و |

 ناویح روند هبه ذذ نالوا ندا شاو وشنو كمو ۱۲ ردءهضوم |

 ریبعت هعرو هکر وند دنکک وک ا ۱۳ نوساوا رسو تایئو نوساوا 0

 كس هیلق هنسدک كشم ۱۵ روند هرارش جور هل الک ۱۶ رووا

 هصیص# یاهو هدحوم یاب ( هباخاش )رد ځد داب رردیق رع کلا

 هک رد اح دوخاو ر اند اح هک قوا هد رد هثسانوم ءام قرخ 4

 یقالطاهدهب والم یوقو رفروک E هدس رع هلوا شلربا نداد رد

 كيكو نارمسج هکر دفورعم (وهآخ اش ) ردتع) هد هلئوت هنری ءا رووا

 یب وقرع دعو زس هجتو زسسکو صو روئید هد هناکو هبا او ردب روش وب
 خاش) رواوا هداك ندلطم نالوا هد تراققو عسو لوصحو

 هب هننک نيابا ماتلاو و رفرس هدرفرب تواوا نی دوخو ععدم ( راواد ر

 هک روید #



 دک ۱۱۵ $

 رو وس هدزرلءقوم راردورودو نوک انوکو وارد وارد (خاشب خاش) روئید
 ردتاغ هل ادادتما قلارا قلارا ارهاظ نكارواوا هباک ندقلغا قوج قو

 كا EEE ا ر ( یدش هعحاش )رد هبانعم وب جد خاش رد خاش

 | راسخاش (رادخاش) رد هبانک ندنینصت هیهاو تمهتو اّمفاو

 هب هک قاسرقو سودو رو,د هنهوک صااخو فاصو كلام هدننزو

 ضاعا نوروک هدنحاضف يج هلوا یس هج و راتروص هلب روک هک رود

 مال درد ةا رووا ربل كنوزیول "روس وا هدي رو ناترف 5 دہ رع هلبا

 رولوا هرانک نداک كنر یراص ) نت دز خاش )ردک A قالطاود

 درو كرل ویفو روند هر. قلتیجو قاوروقو قاچاغا (راسخاش)
 ندا روند راسجام هد ۵. راتنآ رود یراکداا رە ہد ر

 فب و دید-هلو قعت رود هلا دود نیش ) ا یخ اش ( رد هانک

EE ETرکیدو زوش و در هش رللارپ هک ردا یجاد فاصر ورد  

 یزونب و لوا هدک دک هنب راکوا ناکدووبق بولآ کروک نویقررپ هنیرالا
 ادص شارخ هعماسو هب رکو بب رغرب ندنراذب هکر ارروا هنوکر هکر وک
 ھس راردیا عفد هلکم رد هتسارب یرلدحاص ناک دو وارکا ردنا روهظ

 یرلضعب و زرا اس هن راضعا بورافیج نی راقاع ندنرالبالاواھبف

 قاخ رردیا ربثآ یلعوب بورپ و هراةجوج یراکد ردزک هلی هدنرلناب یتا
 رراعش هن رلعفد تورم ردروط 0 یراکدلک هلغاوا رغم ندن رلءفوب

Eیکدلیاهدعاسم تولواامدتسا تحاحرپ نددسوآ رب هکر دندب و رک  

 یعدنک دوخا نسردبا هدام ه٤ ولطء هب مدآ ندیا ادع هدنروص

 ) لارغ حاش ( رارد ینکیماع دن نجس هدک درد ردا لاله بوروا

 لخاد (لخاش )ردب راکواب جاص ) وسک خاش )رود لاله هر

 ادد رصع رل كەر یون رام كعا ند وارو هغ ع ولرب هدننژو

 رددهسانعم لخاش ( لوخاش )ردا هد هلبااخ م راد دتا مسن هللا

 هدنلکشدکب هکروند هجاغا یراقد رواص نمرخ كرام رخ ( جاش )
 رد ا كانح رفو رو رسم هدشنزو داب (داش) ردا تک رواوا

 تاشو هداب وررد تاداش هر قوح ۵ وصرواک هشدانعم ناوارفور و



$F$هک ۱۱۵  

 هدبشزو بادآ ( باداش ) ردکعد راوخ هداب راوخ داش رد هس انعم

 رد هس رام هزاتورتو بارس-و شکاف هی وصو یلوصو قوچ ییوص
 ید مریسا شوخ ردیعسا نکلسف یتاطلس هلا همه رمسک ( مریس اداش)

 قد هلوا رورو كردن وسو نکن وس زد ههیشم ذفص (ناداش) زرد
 (دایداس) رون د ید هب هدنزاسو برطءو یکنجو یراق هش> افورد هنسانعء

 ه دننزو رهرداف ( رهب داش ) ردیمما نوک یا یرکیند هیکلم روهش
 (خداش) ردیدآ هب راجر و رد هاسادهد یلا سوخو رطاخیافصو تحار

 (باوخداش )ردروب ادد رهش یلصا مان هلبا هع یاخو هحوتفم لاد

 ردوش وا ولتط هک رد هتسانعم ناوخ رکش هدننزو بایماک هللا هلودهواو

 تج لزدعنطد قشاع لرد ا دانتسا هتسوناز كقوشععو یسوش وا رڪ“

 رور هدشنزو راسک اخ (راوخداش) یک یرکش كفيك لهاو یسوم وا
 هد هی هب ر طعو یکنجو هب یراقیسورو هشحافو رد هنسانع«لاشهوخ و غرافو

 هففاح بارش زس هلاغودیقو رازبد ید هراکن رشعو شایعو روئد

 ردهنسانعم كلبا شو كم رس هشاضعءو تنو نسنجزو روند
 هلو دعم واو ( تساوخ داش ) ردهنسانعه راوخ داش ( هراوخ داش )

 (روخداش ) ردهنسانعم قایتشاو وزرآو قوش هدنزو تساوخ زاب هلا

 رک رد هتساتسم» ناریاش هللاد مع( نارداش)رد هسا عم راوخ داش

 رعت هدر ارس ۱ راو یسانعم ترد هللاد م( ناورداش ) یدناوارکذ

 ناییاسو رولیکچ هبارزوو نیطالس ناولاو هي هک ردهظع "درب نالوا
 هر هود شنءو مظعو ته یذو رخاف قاطم ۲ روند هد هر هسکو

 ندنل زوتوا نالوا یتاع رم دب راب ۳ یک ولب زو هجا اتو مارحا روند

 یراوید یارس + ردروهشم هلباد راو رح ناو رداش هکر د يسا نر

 لو ضعبو هدنراتآ كرا هفرشو زا هرکنک نالوا هدنرزوآ یزو راب ههلقو
 لد واو رود هب همعیح نالوا هدلکش يکي وک هیقسق هدنرارزوا كراو

 نواندنطزوتوانالوا یرمحم ړ را (د راو ره ناورداش ) ردتغا هد هلنااب
 دیجسل هلا ناور داش د اکا هلک عا فینصت . دنتلآ ن اورد اش ر ديما نل یکی ا

 ندنخو دلواظو طع و طسنمهدع اغهدقدوقوا هدنروضح و رمسخ هد عل ی دلبا

 و اهکی درو ره هلتسانوب رلبداداراثنوحا قرطر هنشاك د راب یدلبا ما

 (هنوک داش ) ردهاش ودی رف رد ارب مان (ماک داش) یدلبا هفاضارد هئسانعه
E E E EE 

 + زاب #

OG 



 اه خیر اه هرشک دیحنالس قوح هدننزو راک دا (رامداش) زرد هد هر راق 0

۱۱۷ % 

 لیقوع ورا ردیاتحار بوتا هد رزوارد هنساتعه لاړو كشو د هدننزو هنوک زاب 3

 || دانتساو اکناو قج هنایطورون دهدهشوب الاب یس هلو«ناتففو هبجو هجابل

 َ هددانزو هتم اد ( هزداش ) رربد نروا هتک رود یتد هز ال و2 و

 رخو مدلا رخهدب رعردش اطر ES ۷ لخت ینحرق لاه ههایس

 | یسدع یورب ردعوت کا رار د یشاط ناق هدیکرو یدنهرح و روطاا :

 ها هدرح یک یسب راط تروص ندد یس رواک یرکیدو هدش هکج سه یا |

 هدنراودزوک اصوصخردند هب ودا رواک ندناتسدنهو ندانسروط رولوا ۱

 ١ راردا لاتا جدر سک | باب راو ردعقات هد هتلع رمساوب و روا وا لخاد

 رربد ردنا ارحا ی ه داش وشا قورح تك سدطاتةمو رد رڪ 2 داش

 : هس اوم نیطالس رب رسو رد هيس ايوه یلغایآ هدننزو دروجال ( دروداش) :

 : هدیفسومور دعس أ دن نخ ی نکس ندبس ها نازح زب ورپ و رس خو یک

 ً رد E تحارو اعصو ر ورس هدئنزو یداب (یداش) ردیدآ هدرپ را

 : روند هدهرواح نالوا رە نوِءو ردیدآ مالغر روعا ر>و رمحو

 هلس هدا زو جوک یراکدلبا قالطا یداش هدیکرت رار دان وا رهناکنچ |[

 هلناتع یاب ( خاب داش) راردیا ريبعت كبش هنع ولرو ردیع ون ساسح
 ا رد دسته فالو ناغرو هدشسزو ده ا (هک داش) رد دي ساتم خداش ا

 1 راس (راش )ردوڪكم ارهاط یدنلوارکذ هکر د هست درد اس ( داش ( 3

 دن دم هد رع رد تام هدلر و رهس ۱ راو یساسشع» نوا هدننزو

 هه اش دار نيج هک هت ردص وص 2 هن رله ا دا ناتسحرغ ۲ روسد 1

 ردصوصخحاع ناخ هنهاشداب نات رو واسه هتهاشداب ن اریاو ر وقعد

 هک ردهنسا؛هم شفولغ ۳ ردیلع یهاش داپ هشسح راش هدعاورر

 ا فاص یک روذاکو نارفعزو شوک و نوتاا رار د قشناق هدیکرت

 ردروناحیرلکدید لاقح هکر د هنس انعم لاغش ۶ ردطاخ نانلوا هفاضا
 ندنآ ورک تودنآشابلندنآرلب راترنک اهکر د:شراح كحرو ساجرب ه

 شوقوب ردیا ماکتیبکیطوردش وة هايس ر " رار دا جد یکلموک سولاف
 یک یطوط ه-سعا رولوا ځد هدراهډ كسو ناعل تنالوو هدناتس دنه

 یس هغرق دنهو یشو یرو هدیکرت ردندنعو یش ود قحرفصردبا ماکت ۱



۱۱۸ ۶ 

 هکر د ھنر اعم هار هاض ۸ رد د اد E تراعو عير یاس ۷ رارردجد

 ندشوصندداروهطهدک داوک و د ند راوووص ٩ راو گالشیاو واوا

 حف (هدراش) رد هتسانع« صقر ۱۰ روناوا رمبعت یدلراش هکر دهراکح

 رد هنسانعم ناتس رهش ( ناسراش) ردیدآ هر رجرب ندموررح ربارج هللاد
 نا ااا هکر دیعسا تاک ر و ردهنسانع؛نانسررهشیجد وب (ناتسراش)
 یارسو كشوک نالوا هاو غاب ینارطا و رد فءنصت مارهب *هنازرف
 روتید هنشوق ليج هلبا هيچ نیش نوکسو ارق ( كشراش) رد هنساعم
 موقره هدننزو كوان ( كرا) ردزاس یرلکدد یناک کر دمعش اتید بارو

 لیلا دن ردشوق ماکت ی رلکدید یشوق ی روت هکر د هن ساتڪه راش

 بابر هکر د شوق نجر غص كراش هدلوفر و ردلسیلب هکر دناتسدرازه

 هدننزو رازراک هلي” ( رامراش) ردراو یسهم كزانو نب رح یک یس هغ

 هدننزووراج (وراش) روئلوا عبعت نروا هدیکرت رود هلالی كو ساجر
 ناورداش هدننزو ناوراک (ناوراش ) یدنلوا رکذ هکر دهنسانعم كراش

 رد هتسانعم هلاه یلغآ یآ ها وا و حق (دو راش) ی دناوانایب هک رده

 هاکعد هب ورمش هکر دلغوا زب ورپ ورسخ هدشنزو هب ومآ ( هیوراش)

 مان هورمسخ موق مه سو هيلع هللا ىلص هاندتلاسر ترضح ردروهنم

 یدنرب نف رش همان كتر طح هدقدرویب توعد هلا او لاسرا تداعس

 نوا یدلمااعدود ٭ باک ق ناک هکلم هللا ق نه * ید هللا لوسر ترمض>

 داب ر یکلعو لام توتاوا لف هدد هب ورش رول نم ییغوا هدف رظ 2

 ( هراش )ردتغل جد هلوراش هلون یلدب اب و ةرخ الاو ایندلارمسخ یدلوا

 هز ابالاحرواک ند دنهردفو رعموک رد دنسا:هم راتسدو قراص هدنزو هراخ

 وانا مقرب هرمج هدر راد ول و رار د هرجاکا را بدنه ردقراص نمغبدراص

 دیده نارژ هکر وشد ید هراج سنجر هراشو را ردا قالطا ۶٩-4 راص

 ژردبا ندنآ ځد یرلبایرمکارواوا كزاو قیقر هدتاع ررتروا هنب رلش اب
 هللا هج یاز هد افو نیسسح كنهرف رار دیا یکلموک سوناف ندنآو
 (ندنراش )ردحورشم هلا قد راص لوس نعد كرز راتسدو طوبطم

 قفآ راشراشو كلوکو دوص هلایدلراش ندوراقو هدزو ندب را
 (مریساس) رولک هنا نعم قدقیح بواری ص وص ند ہرا ورد هئساشعء

 نانلوا رییعت نکلسف هک رد هنسانعم مربا هلرسراف یاپ ےن و نیس نوکس

 2 ردناګ ر 3



€ ۱۱۹ % 

 رد هنسانعم لوب و دس هدخازو شاب (شاش)زرید نکلسپ هماع ردناګر
 ناکرولک یاب ریظن ی ندنآ ردذ ورعم هليا جاج ردبدآ رهشر هدناتسکرتو
 رد هنس انعم لوبو كعشیا ر دشفحم ندیشاش ( ندشاش) ردروهشم یباج

 نانلوا رییعت غلقاو یناک هکر دهن انعم ناب ر هدننزو كنهآ (كنداش)

 ردیذآ قاتوارپ هدننزو وشام (وشاش) روند هد نشو لیحو ر دزاس

 هدننزو هولا (هلوشاش) روش د هد هب هنسک لوبلا سلسو ردن ده ودا یمخت

 هد زو هشاب (هشاش) هتسانم هلو هقالع یراحوا دن رکو قراص
 (ندشاش )رولک هنسانع لالتاو قعلصاو ردها ۰ لو و لدم

 قلوا لنمو قغالصاو رد هن مانع لوو كعشلا «دننزو ندان

 هکر د هنسانعم هلوشاش هدننزو هلوت ان هلا هجج*نیغ ( هلوغاش) رواک هنس هم

 نرلسکوک كرلب راق نەی رد نانزدش هنس هدننزو كاح ( 21) یدالوارکذ

 رونو اري. یاب سک و کو تالسک و ک هکر د هجراب عد رح یرافدلفب نت راهعو
 هدننزوراک اپ ( راکاش) رونلوا ربع هکترد یک كکرا کر د هنسانعم رتز و

 ردراک هاش ی لصار دشرا نالوا هر” r هب رد هتسانعم راکیب
 یثرجا كداتسا هللسراف فاکرمسک (هنادرکاش) ردیففحم کش ( رکاش)

 ربحا د اھد ت رشو کالے رش هک رد ےہ طع نالبرو هدرکاش ءا دال ا لعل

 هد سر هد هسا اعم هدرکاشو روند هده هطع نالی ر و هبارعفورونلوا

 هلاد رک اشو رد هثساتعءکالدرکاش هل ردصم یاب (ید رکاش) ردرظن

 (لواکا)رونا وا قالط |هد دنفلخ یر هناخراکنیط السوا ماو رواک هنسانعم

 قا شکي و ناروا وا زوس قوجو رد هلک نامنءاو لوک | هدننزو لوئغاز
 نویق کرد فسا کم هلو هک هد رو دنبیاپ (د-هکا اش )اروا اعم

 طخ هشب رب یرب ایف یک هایسو نکو ب نویق ضعلا دنعوزراس ن د نکو

 دسنه "هرفک هلون ( ینوکاش) :ؤند دنکاش هی هک لومه ندنآ بودا

 عا طم هثب رارسا كنآ هد رذآ درف رد ریمغس ۳ بحاص هدنرادافتعا

 جد a اکو رر دیا لدن تافرخ نم هداع قراخ هدس لاح یدالوو رداگد

 یاخو هروس مال (عاش) رداتخ لها ربمغب ضعلادنعو رار د یتوکاش

 كلا ریاع رد مالا ہیلع ح ون نب ماس درا نب نانیق نا لباد

 هللاد 2 ةو مال نوکس ( هدلاش ) رد ض: تس ندنآ یاسا یرمعر دیلعوا

 یرب راو یس هع چ واد رو كنا ك2 رد ا ا5



 لاصتساو ذخا یلد بولطم ص یهننک نالوا لخ دم هد هیضق

 هل تهج 2 اوشو نش كنس لوم یراطو وصو رطاش شو شواح ییانرد هنسانعم

 طاسب لوا تلا روند هغ راعا ندو هم اره یراقولیعاشاو هتوا یر ||

 راربد ساح هدب رع رل رااب هن راتلآ هدیج طاسب اب کا هکر رب د هچاکو

akلد عل رد هتسانعم باتا“! رو باش نوم هدئرو یکذرات  

 رول واری بدت فاطم فرح فات وم هدیکرت و فاوا هدبب رع هکی جک وب باو
 ناب وجو یهود روند هسابل وب نانلوا رمعت كنکو کوب (دمن لاش)

 ناکورک وورک یر راویسانعم چ وا هدد زو كنهلاب(كنهلاش)ر رک ىس لوم

 ضرفا رکروئد نوه حو نهر هدب رعروئلوارمپءل یتوط هک رد هنسانعم :

 هدنراسد هک نو اوا نهر كراراب راو لرکو نو-اوانهر نالوا یبا |

 ثلایرد نساهم ینام فان لو یدءاو بلغت دات رر دیارە لودکوا

 رد هئسانعم كلوش هدننز و لاخ (یلاش)رد هنسادعم هع د > و كنرو هل مح و رکع |

 روئاوارببعذ كل -نلحیفرح كونلش هدسیکرت رد حرب شما هقیج ندنغوبق |ا

 هکردالر قج هنلوا عرز جرب عی رد هنسانع» رارجنو وراریلاش (هیاب ی ش) |
 هدرخ هدناغ رد لغ عونرب هللا هج یاخ (خاماش) رونلوارم هت یرب جرب

 كعد یسب رادا طخ هکراردیا ریست هللا ییاطخ سرواک ی هلو رواوا ||

 هک روند هب هچراب یرلک دتا دن نب رادعو نی راک وک ك رایر اقورواوا |
 مود رح خاماش سراج )هح اما ش )رولو ار ۔ےت یعا سک وک :

 ندرلنسوح هد کردن يسا عضورپ ه دننزو رازاب ( رام اش)رد ەن بنر یقه

 ۱3و الا فاق )رد تل هدفلبا هج ىازر درا کت قاعوارب |
 یاوثاشیا هک روند هو لوح یراکدیک ه دنتفو شبا كتعاص لها
 هبهجرات یرلک دا مبعث یاب سکو کو تلسکوک كرلب راقو ر وناواریبعت

 ئر اک دلبا ریمعت ]کوک رانا ۵ الک (یاماشو هکایاش) رو. د

 ردیدآ هر نجرب ندنراهری رج نانوب هدننزو سال (سماش) روند هیهچراب |
 نالتدالب ن انوب هدنن زو سومان (سوماش) رد هدلبا ة2 نيش |
 ضرالا بکوک هک یسوماش ني-ط رد هر زجر ضعبلا دع ردهدلبرپ ۰

 تیس هسربق یروب نم نیط هدنراباک تادرفم ردپ وسهر لوا راررد جد |
 هکر دد-دهم ی راک روا هنن رلشاب هدننزو هماخ ( هعاش) راردبا ۲

 رد یربراو یساسعم جوا هدننزو نان ( ناش) راربد سد راجو یناسک |[

 < لسع #۶
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 ساجر یا رار د وک هکر رابب لا هدنکا یرا هک رد دره اد نلتفتتج

 ناشلا تلات رونلوا ی هد ده یک نولامهو یاباوجورپ رد هجراب ضاب 1

 تماعو دت مو ردق هديب رعو ءثساتعمرلت  ردیناغ مع عج ر

 رولک هنساسعم را ور 6و لعو لعتسو رکفو لاحو رد هنس-ع۰ ناوئعو ۱

 ردکعدواصوص> ردووا قحردو| ناشرد رد هنسانءم صوصخو ق>و ۱

 هدننزو ندنام ( ندناش ) ردلبقتسم لعف ند ندناش هدنزو دناد (دناش) |
 رواوا فهم ندنرلظا ندبن اشنو ن دناشلو رد هنس اعم حسو قمارط | -

 قهردروط كد و قمر وط كيدو كمردکیدو كا كيگهد |
 ردهدنرب یسهدعهرون د هنتسروق شوق هدننزو لوا (كلاش )رد هن رلاتعم ۱

 ۱ راویسانعم شب هدننزو هناخ (هناش) رر دید نادگنسو نادهدیح ۱

 كرههاوج ؟ راریدروتسهناش هنسعاسق راوطو رد هنسانعمطثءو قارط |

 ه دنا كنآ یرآ هکر د لسع صرق ۳ روند هتلآ یرلکدتا بت قارط ||

 ناوسا 0 روند هست بولا ره كنآ ٤ رارد ځوک هد ر رام لا :

 ضدویراکرتالرو ردکک نائاوا ربعت یروک نب رغب هک رد هن-انعم فتک |[

 یلاوحا هنسلوا ندنآ بودبا رظن هنکروک نرغب كایکو نویق ری رغم
 اننس ناتاسلک یزارمش همالع رد فات کالا طع هتفرعموب رردبا جارا |

 ها ةد آش .هنسک نالوا رهام هدفاک الا لع ر دشعد هدنحرش |[

 تزنکر دقح هژوا یولاه, ردیمعا زوجوا هنس لواردیا طاشتسا یلاوحا |

 هرزوا لاونم هنرب اکاو ارزوو كوام لاوحا ردیقو ردیمرا و یلادج كنج |

 هنع لوسمو هللو* سه یر ردراوی طرشجاقر ن ؟لردیا نی هل یب ,راودلوا |

 ردوا ندنلام هل لوئسم نود لوا یر. و ردکلبا ۴ نوير هلا ید |

 بولوارهاط هل لوئسو حیاذ یربو ردقلوا هدرق دارت مد لوا یربو از

 ردقم الوا لصاو رومدو قا هکروک یربو ردقلوا كاب یریدساسلو |ا
 یسهقرا روک لوا یر و ردة اهلا هرکصذدق دانا هرب كروک لوا یرب و |

 ردعلوا لباعم هن زول كدبار ظا زول نالوا یسهداب ز هدنطسوو هننوک

 قیقدت هطعنو راودف لاکشاو مور نانلوا شدتفن هدک روک هرکصذدنو

 لو رووا جارنا هرو نح لاو> | هلنام السعو تاراما بودارظن |
 هلا. رد تس روت د جد هاک او ها هطوطخ نالوا حارسا 1

 ع * یاضف ربت شمس لعص مه هننآ مه ٭ ا رفط تسد 1
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 هروئسم لاوح او هددیغ رارسا هدهلاش ها هکرد بودیا باطخ هحودم
 ترصنو حوتف نالوا هبنغ رارسا د هد یک یتیدلوا ناباع
 ۳ : دنکو رواوا ناناع هد -اضق هک ن سا ڪو E نس جد ردحر دم

 یس اعم نیو یرسغم لزآ نعل نسنس ىلع ص كن اض م س و رروک هدنس

 مت هک تن یدنلوا قالطا یت هلفم الوا عام هتسرب هیاضق نس شلوا |[

 ۱ (رسهناش) لوا لئاح هنسدر اکا بواوا یذوفت هتبلا هسرارخوا هیهریث
 یو ا جات کو لس اب ردشو یرلکدید یشوق كا هک دهده |

 رس هاش هلا رخص فک كراس هی اش) یدنلوا دیس ها وب هلعلوا |۲

 ندفاصا توابراص هه کر یپس ۲ قارط (یراک هاش )رد صم

 هاش ) رولوا هاک ند ةلوا یلوتسهو طا۵ نوا عازنو ندةعشلاو

 )ر د هنشآ یرلک دسار قارط كرش هاو ج (ساب رک |
 نارواخ (نارواش) رد هحقا حار ع ورب ررید تفه هدهدفلس هد" زو |/

 تیالور لا دنعو رهشرب هدن اورش هک زذ هسا نارباش هدو |

 : ررد ماست هدب رع ردکلنکید ضاب رب هش هزاش و (دزواش) ردیدآ

 هدننزو رسواک ( رغواش ) ردیا سفت هللا ناشوب قآ یلوقناو خام

 كسالولوا رولوا ه-هلوح یسلهارتکا ردیدآ تیالور هدرهنلا ءاروام

 ژرواوا نک یس هفناط هرفک هدآ ردفاکالا ةعیسو یار ر یقرطرب |

 نداجوت رونا ا کج ردب رول یرلکدیدرمفن 4 ؟ رواک هنسانعم ور یانو ۰

 هلا واو نوکس (ینواش)رربد ید هد ور یانو نیب ءر یان هل-غلوا |
 روند زوعم ه# رعردیسوتروا كسب رک رد دانه شو هراوهک |

 قوشو قشاعو ی دوا رک ذ هکر دف دا رهو هدننزو روپاش (روواش)

 ۱ راو یسانم یا هدشزو هام (ماش) رارپدهد هب یحایم نالوا ه دنسارا

 تاسف هات E راهاشداب رد هسنسانعم بحاصو دنوادخ و لصا

 ردهنسانعم دامادو وکبوک ۲ یدنلوا قالطا هاش هلغاوا دنوادخو لصا

 هاش جد هکلک تشک اکاو رد هرهم فورع» ندنلهرهم م رطس ۳
 لزوک و لوب ندشنارقاو لاثما هل رلتهح نڪ هو تروص ۶ رواوا قالطا

 هلو تالئداو زاها هناغط كوب و یر السا رود هر هتم نالوا

 راوسهاشوهو هاشو طواب هاشو تو هاشو هساکهاشوراکهاشرر د ها هاش

 لواو ردن دل قوب ید ولآ هاشو رجا هاشو ربت هاشو دور ءاشورام هاشو |

 ٭ كوب #
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 هناتسدنه ۵ لوا بەڈنم رلاوب ها ندنآ هک وند جد هلو تالباو لو

 هدس رعو رد هچراپ یدنهرب یک نوبامصو ینآآ 1 ردروناحرب صوصم

 زویسا هد زو بابات ( باهاش ) رواک هایش یچج رد هنسانع نویق

 هنمه رسک (مغرسا هاش) رد هنسائعم كنر ناثلآ هده-هفد لوا ندنک چ

 هدن روهظ باس روند نارهض هد رع ردن اګر نانلواربمت نکس هلا

 ماو-عو صاوخ ناو دو ماعراب نوکر ب ناورمثون هکر اردا لفن هل: وب
 هیح كوبر AEA E بت سان اص بودا

 یفد ه-اکعا شحوت قلخ یدایا رو رم یرغوط هی هن احاوبدو روهظ

 دا دزور نوک و شا بومی و اطر ناورشو هدنراکدشود هنس هلا
 یددرولوا رم هست ل هروک هلوا یدردرب یخ دکنون داش هل-هاوا

 دهاکن یاب هح لوا یدعتراب داکح هر ورک مالا بس> ییحد قلخ

 یدنک بولیکح هفرط رب و یدتا هاکن هسنفرط ناورشون هنالط بولک

 هاحرب قاح راب ءالوق رلک :درس جاقرب ن دنس هسک ا یدلیا صا ناورشون

 هرشط هذ یرةهقلا مجرو یدنبا هب ورګا نواب زوسو یداک هاب
 هکر ایدروک بونیاوبدردراو تلاحرب هرجا ءاحوب راکنهرمس لوا ید-ةیچ
 هد دولآ رهز شا ندنس هقرا شلوا طلسم تب رفع رب هتفح كن هیح لوا

 ندنسهقرا كب رفع هبا هرات یرب تاکنهرس نامه شابا لاله قرحاس

 ضرع یسیفک و رابد روتک هزاورشون روضح هلا لاح لوا بو اس
 ندنسهدعت كب رفع لوا هروب نه هح اعقاو هکرلد دلی و رل دلیا ناب و

 داد ناوبد هدم وڈ رح مول هدا لا لع ھه هد ها مرقد 5 هداد

 روهظ ھه هرول نح ی نکیا لغت هلاظمو یواد عاوسا بودا

 رل,دلبا عرز یمن وا یدک بوق ار مش رپ 3 رفا بولک هت یابو

 یآ هلغلوا السبم ه-تلع ماکز ناورشون رکم یدلوا ل صاح نکلسف
 یدلوا لئازهرو نم تلع هدک دابا لواشتو تا ندما یادتا

 هربساوب نالک نّقو هنلع فاعر اصوصخ ردقوح یصاوخ كنکلسفو

 هد هحار *هلازا الط ها یل ود قو“ رادعمر دو ردفان كب

 مغ ریسا هاش ( مهرفسا هاشو مهر بسا هاشو م رسا هاش ) ردر ظا ۳

 حوق هدیکرت هک ردلربسا مسا (سسقا هاش) یدلوا رکذ هکر د هسا هم

 ندیاشفآ (مجنا ءاش) ردنا یراکدید كالاا لسیلکا هد رعو یزونب ول
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 هدنناغو لوب نانلوا رهت را یر زوو رحنا بوا (رچا ہاش) ردهاک
 راردیاراکش نیط الس نکا ردنافط یرباو ضا (زابهاش) ردربحا ذیذل

 رد هنسانعم شودمه (الابهاش) رارد نوفن وط هدیکرت رواوا لزوک هدتاغ

 هحربارب بودیا ناز یک داماد داوا هک رد ه:ک نالوا نی رف هداماد

 یک مورگ قاف هراعت و ررک یرگا داماد رواک كد هنس و5 اا

 هدیکرت راقلاق بوررطواربار هبا داماد هن یسادرف ردیک تونود ندوبق

 هدرارالد عزب هدعاقوب راربد جدغاص هلق رګ هماعو شودقاس اکا

 كلان اش هلنوت حد (كاابءاش ) ردقوب هدنراد مور ردفر اعم ید

 یرلکدید یس هنکتم تا ن و تالکلا مسنب هد رع هک زد هئسانع»

 رک ذ هک ردیف مرم سا هاش هل>وتف یسراف یاب( مر هاش )ر د ر« اباشردنابت

 ردنا ن نانلوا رعت یزون ول حوق هلتس حو اب عض (هسب هاش) یدنلوا
 كاللا طولب هد رع ردهزاتسا (طواب هاش) رون د تاللا لاکا هدب رع

 یورهام (یوب هاش )'ردعفات هه ا ڈمو هلاموع” راد لتطسق هدیهورو

 یوهآ رّضعب یدال وا فالتخا هدتعیعح روئاوا ق الطا هرنع هدننزو

 رولوا لاح ربع ندرش ساجر بن ینیداوا لسعاح كشم ندانخ

 هدنیچ رازج هکر اربد هل وشو یدید ردیموم یرح لسع راضعب و یدید
 ل وا راب لا هدنرلقو و ای نیا و هدرلغاط ضب رواوا یرا مسفر

 بولو ندنآرولک هرال>اس هلبا حوم برمض بوایکود هيا رد یرام وم الاب
 هلمداوب (هرت ءاش) ردرل بهاذ هلوق وپ سانش قیاقح رنک او راردیا عیب هرات

 ه هکحو برج ردفورعم ېح هه اش رارزود رابح ندا ردنابنر فورعم
 (رتتهاش )رار د حرتهاش هدن رعمو كاملا هل هلابن لوا هدب رع رد-هقات

 ربک راک رردبا عضو هنب رزوا كنآ ینقس هکر وند هکر ید نیلاقو نوزوا لوا
 هل عوف هفرط یا هد هيا باشخاو یبافا ناوتسواو شا رک هدرلاش
 و مو ردو رم تالو مان هدننزو ناندام (ناعه اش) رارد ا مبعت نابط

 ضهلادنعردیس هراصء بج تامنر (نیج هاش) ردع دقرهشرپ هدناسارح

 ورادوب ردباقالطا ن بج هاشهدراتعلو ارد نيج یانح شار وغو هلا هکر

 هدناکشرا هدر ءایسر دذو رعم هلکع د ید هنقو ت رق ءاطالا نيب
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 قالوا لامه وراصردراو یشقن هدنزرطینقن ماخهدن رزوا رد هند دمج
 li) هاکرخ هاشو رواخ هاش ) ردها 5 عا سا یسالط ردیلطفا

 1 باتوا #۴
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 هر هسمشرپ ± .ةصتلا دعا هل ساید رهز ردە ییآرب : هک رب دقاب رل داط 1

 | ید رکوع واهن رازوک ندندردور ندنوک حاقر و یدلیا ثاربا هئشن ۶
 ۲ الصا .د شاب هکیدروک هدقداوا راد یدوب وا یقوتسم بوتان نامه
 ۷۰ تعاس رد ند تست نولود هشلک کی هناه> شمالاخ یباو یرغآ 8

 هیت هلءاورا دهاش هلتسانءوب یدلیا ضرع هس روضح دیشج یک |
 ا ( هنادهاش )رولوا شلوا ورادهاش یعسا ادتبا كارش سپ یدلبا |

 : كنب هنقروو ردنکو رونک هدیکرتو بنو بلک هد رف رد 1

 ۱ زرد یم رونک هنمخ هدرکر روند لایا قروو شیشحو رارساو |!
 1 نولطعو دوصم (ناجدهاش )ردج رعم قلادهاش و 2مادهاش

 درز خردهاش )ردیج اغا ماح هک ردر ونص ره (تخرد هاش) ردناج [
 : ( شود تب رزدهاش ) رد هاك ندزورْفا اع تا ردهاشو 2

 دیشج ردوطد داب ر مسا ( و رادهش ) ردها-نک ندارا ا تاسلا

 رشت تودیا روهط مزوا هدننامز دیشج هک تق و ۳

 ا هلکع | دا ره ییعافعا تا كعلخ مادعو نعويشو

 نوک رهو راب دلبا عضو هل ررب بوی مزوا رادعم رر هفرط حاقر یدانا

 تو وا هب ورک لا هک ات رلب دلا لوا بو

 نالوا هدف رظ لوا هکر اب دروک لکا رو مرد نوک نوا شب ره لک

 : كر هرزوا E بولا يو هس ودنک ودنک ش وا رم مزوا |

 ۱ نوجا برج شلوا نکاس هکرابدروک بوحآ هرکصندنوک حاقرب رایدلیا

| 
۱ 

 ِ یسهلوبعع هر زاجرب اتسح هل س هدانز لدینج یار دابا ظفح بولآ

 بود هردحآ نیزوک اعط3یدیا راتفر EE اڪ هقیتش هکر دن دم ید - یا اوز

 e رد 2 هسر E ا ست

 2 7 ن.دشعلدلوا یررص هکندروک یدلتا سون هعرجالب

 یتارفع زد هاش ) رولوا هباشک خد ندزدنوک و ندیاتنآو ندناممآ

 دهاش رد 4اک ر ن دیک ارت (خرج ناغط دهاشو ئالد هاس دهاشو

 ناولصا | لضفا هیاع تاشاک هجاوخ باج ( كرم دهاشو متتساو
 هداج رداو ثالشیاو واوا هارهاش ر دن راشا هن رلف ملا عم جس فرط

 شراهکر دفق سرا ا مترو سو و ) شر هاس ) هس( ریظع



 کم ۱۲۵

 لصاو روند مظع عابهد- رع ردگعد حالوق لوب رد هنساسنعم رز

 یرلهرپ كالا عاص دق دنازوا هفرط یکیا بوجآ ی کت انق یرللوف کیا حالوق

 ندراد-قم یتهداوا یواح هک هنجوا یرافهرپ كالا لوص ندنجوا

 قعرپ شرا جوک ه اری ز رد هدنرادق» شرا كچوک شب ردنرابع
 ید شرا جیو شرااش هلتهج و ردرادقم هک هن اب كسرد ندنجوا

 رد هتسانعم بوسنم هراز دف رخ نیش را هزا دنا نانلو ار بعت نوش ر االاح روند
 هک ر دیسا یروب ر ورد هدنب وزة و ناقل ط ىنەردةەر اكو رب (دورهاش)

 .یزاوآ هدرازا ور دیفرح هت مولطرو د هتمرت هدیکرت رارالج رلاسرتابرکا

 هل ان ةمادور دات ی راک دید یل ماب فرح مدعاع روند ځد هلت نالوا نیلاق

 نیکنکبس دو ناطاس هاو او مط (لواز هاش )ر د دآ هیصقر هدننیب ماطسب
 نوک هکردان وارک (هربز ءاش)ردسعاک نددصک ( كنر هاش )ردیقل
 غربسهاش) روند د يور "هرز رد هناد نانلوا ريت یدنه "هوو ک وام

 نکلس ینا طاس هک رد هدانع مخرسا هاش ( مھر اشو مرسهاشو

 نداتفآ تالف ( مراط هاشو تارایس هاش )ردنا ر نالوا ریت

 هک روسد هدنک لوا هدتزو ماک داش هدا ( مات هاش )ردها نک

 هاکنا روهظ تد ولغمو فعض هدول وا یدنک نک راثب وا حرطس
 هل. هظح> الم رولوا نادم ںوازوا یدزار بولی>آ نو وارب دیاش

 هدنزو رادهار (راک هاش ) هیلبا تشک ی رد هلق رح نویهررط

 زرد ید كرز راک روتلوارتیعت هرس روند هکعلشا شبا کروز مسن رجا
 رد هثساتعم یشاشو حالک هدننزو لاعسا ( لاک هاش)ردمولعم هیعس هجو

 هاشر) ردهیاک ندمظع ارذ ( نودرک هاش )روند لوحا هد رع

 یجد یر ندنابارغ برغا نالوا رسم هزب ورپ ورسخ (ناره وک
 هرکصا دقدروطزر یدا رار ودار 5 نوفا هلا هش رر رد رهرکو ب

 (ناکدنب وک هاثس )رروط شعثبابزرهوکر فاو تق هدنفارطا هک ی دیارارکچ
 د رلفرمشا فرط نامز لکی ةولصلا هيلع ناسا لها لج صفا

 یراک دید کرا رک و و یرا ناج هلال مط ( حوا هاش ) ردن راشا
 یرلکدید هدرک واآ رد رفصا صاجاهد- رع روند کرا هدرخ هه راص

 ( لث هاو جورب تام هاش ۱ردی مغ كنکرا لاعح ردو ید

 عااوط یرتشلا عم رد راجرب سوڌو دساو لج هک كله را ةنلثم رداتفآ

 < هبراهن #۶



# ۱۲۷ X% 

 رداتفا یدو (قرشم هاش) هلبسح یی داوا باب را هد هیلیاو هب راه

 )دب دآ رهتر هدناو مث تالو هدژو ماک ( مانهاش (

 هنروظو هنروص ماوع ردقورعم هلی روس هک ردیکرت یان (یانهاش)
 و ۹۹ زاربد جد ما ها رر اا

 انخ یکرت یانو یک تق رک لاطب و روصنم هاشردعسفرب ندا قورعم

 یک دود رد رو رب یرادعم نوئسرا قع بوسام ھا راکر ن نيحو

 یاب هود یشاب رداکد تاق جوا یکبا یک یرو ردتاقرب و ردراو یراکاد

 هل > وندم یاه ( ندنهاش )رر و هب هلواو یابند یزاوآ رد نوم یک

 (هدنهاس) رد هتسانعم قلوا اا هلا یوعنو حالص هدشنزو ندروآ

 (ماشتهاتس) رولک هتسانعمدومسصو كرامو بوخ و رد هتسانعم مو اص

 یهاشداب رلهاثداب نعي رد هئسانعم والا كالم ر دروع ه.ش ناهاتشس

 | ردهاک ندمظعارن ( تالف ناشن هاشواتساو در هاشاهاش)

 رد ها هاش ماقهو رخاف طاس ىج هروطوا هاشداب (نیڈنڏ ءا )

 قبال هکولم کان وک روند د هکشیوک همقج ناساوا ربع نیشاهشو

 قالطا ید هلاسس یلاوو رد زورفا ملا ب تاقا (زورع هاتس) رد

 ندراو هللا اس (راوهاش) ردیعما نا:دس تالو زورع ار زروئلوا

 الم روئاوا رعت هلارارب هدیکرت رد هثسانعم تتساسنءو تفایاراو ردنک رح

 راوثیوک هر ۵ب هوک و ردکعد وا قال اکاو رار ههاشداب را وهاشرد

 ظل راوه اوج با هدب ردوحا ییدداوا ق حیساته هغلوق ىر

 هراع اش یداوا بااغ ع هدوجلا هی ادهش ناناوا ریت م رد هدب رع

 قلوب هددأت ه رخ اف بام سا ر یا ار ر لیس یتیداوا ی و دب نه

 هرلنآو صوصخ هش را هش رخ هاش یک ا و2ا هنادهش نکل ردنکم

 (دهاش) هنساسم هلاهلبغا یآ هدننزو دروحال ( دروهاش) ردشال

 ردیساس كن ردب ردب رهث كن هبادوس یسهحوکنم سواکیک هدننزو ههام

 رعاثرپ و رد هثسانعم تءطلسو قلهاشداب هدنزو یهام ( یهاش)

 رارروشد هللا هطروع و هتسا ثاردا ولح مسقرپ وردیصاح ناود بحاص
 (ندیهاذس) ی ؟ قرشارد ھے | ساجر ورردنانآب هل !جالک ییاواحوب

 | ده رو رد ۳ كجا قاهاشدار ءو قلوا هاش هد رو ندیهاح

 اره اظ رولک هنسام كاسلا هر ل ا ۳4 ط ته رطحالصو



% ۱۲۸ ۴ 

 ند ندهاش (هدیهاش) ردظوم قلوا فدک هند ند نها اە دانە موب

 هلعساوب ۱ راو یسانعم ترد هدانزو نیج ال (نیهاش ) رداوعقم مسا |

 رار دیاراک دس هنر وطا رک | هلکنآ ردن دنسنج زوک هرق رد سوف یراکٹس فورعء

 تماقتسا كنار اتعا هد:زونیح بورک هدو هک روند هنکلپ دوزارت ۲

 یراهفکر ونلوارببعت یلوق و رارت هکرونید هندوع و رارت ۳ رولوا هنلیمو
 هاک هک قح هنابط ۶ راررک هنطسو قاح كن کدو راراصا اکا |
 ناکیاش یر راو یسانع جوا هدسنزو نااپ( ناناشس ) رد هنسانعء |

 ردهنسانعم راجو اور یناردهنسانعم قشفایو قشاریو قبال ردة |

 نایلوا یصع» ۳ ندم دعو دوحو هکرد TO E نکم تلات ا

 قاالو قشار و رار هدننزو هته لاا رسک (هتسلاسش- ) ردهئسل

 ۳ او شاه قوح هدنح الطتصا راجو ود هتماضم هد “رو |
 هروطسوم را یر هلوا قدال هکمروخسوک هب یّتشم هکر ون د

 یدوحو هک رد هنسانعم دوجواا بحاو ( دوب هتساش ) روللوا رد |8

 نكع باق يلوا ىجا تحاو راتفا هرخآ ءوشالصا بواوا ندناذ |

 ردشتدحاتاذ دا مع رد هیانعم لوا دو ( قسه هتسلاش)رددوحولا |

 روئلوارمعت هلا 5وک یتلراو ندنو هديکر هناهرب لدو هناشلج

 رد دندان عسا! وو لو ۱ راو یمانعم یدب هدننزو ناکءار ( ناکیاش) |

 ادا ع ولر ناک رد ناک هاش یصا ردهنسانعم قیڈقا و قشارب و قبال ۲

 هاش یا نوالوا لیدتت هی تیام زمه اه یک ناکی ادخ ردت |

 یدلوا كد قبال ههاش ناکیاش یدعایدسلوا الما هد-تروص

 هناهن ی و ناوارف ۳ رولوا فصو هر هنسذرخاف و ولتیفرار ر هنیط الس

 نازخز وړپ و رسخ ۽ نوساوا یربغ لرک نوسلوا ج ك رد دشسانعم
 لا ناکب اش ےک هلغلوا ن اوار د هد -2 اغ ردیدآ ھل ر رحر ندیس هلا

 ٩ روئاوا لامعتسا هدهتسانعم ناوارف ےک و یر

 مسفرد لجو ىح رولوا ےس یا رلبدی د ناکاش ا هل هل وا

 ےسا هند را هلک نارو نادنخنالوا لعاد سا هلا يد الم هک رد)وا ى ۱

 دج هک رد) وا ىلج مسقو هلوا هيفا را هلک والث» نامرو ناک نالوا دماج

 نالف ن رادلک ناتسودو ناراب ام ی لولو فا ندیاتل الد

 مع یمکح نالوا نیطالس لاح ردیعسا هذا بوعهر هد هذأق ن 5

 € ناو ارفو را



% ۱۳۹ % 

 ردندب اعم هیفاقو هدب رغندترورمض را هبلیا هیق افمه هل را هلک ناوارفو |

 ندنیطالس حاضوا جدو رد هنساشم شاار سار جاو کروزو هرم 1 :

 مالرمنکو  فاکح# (ویلکیاش)رد هنساتعمر کم ۷ رلیدید ناکیاش هلعلوا 1

 (هکیاش) ردیدآ ریمغیب رپ ندننا رهمغب مک هللاواو و قا یاب نوکسو :

 ندنآغصناناواربعت تورز عو تروزنا هکر دیج اعا تورزنا هللاا سک ۱

 یلغآ یا هک رد د دارو هدشزو دروداش ( درویاش ) رولوا لصاح |

 ردیدآ 2 رخ یجندب ندنس هحاع نارخ > رب ور, ورسو رد دنسا وم 1

 هد رعرد هژسانعم هویم هدنژو هاه ) هاش )ردەدر د رب هدي سوو |

 نیش لصتم هر ه دح وه یاناس ی هکب 3 )رو: ] واربیعت شع هد ورک

 لوا بای ر لس ییاثکو تغاترد ناسعط هدیابحوا هکر دهدنم ر هع

 با دد شتو رد هنسانعم لبلو هک ( بش ) ( ردهدنرک ذ هح وتفم نیش ||

 زر. دباشبودبا فی رح ماوع هک ردب راک دید روالب جاز ندنءاسقا جاز |
 ندنفرطنع یی-صفا رواوا دہ یکزو تو دنا رطاعت ندغاطر

 عضورادعءرب ندنا ه رلتلآ كشسودو قیدصد ردفو رعم یناع بشرواک

 هرو نه تذل رداد یدان ردو عزف نالوا ثداح هد نسارا وعن وا |

 كلصک دب رعو ردهدرب ر هدیتسوم دزو بارش ( رع

 رونیدرق هد رع رواوا قالطا ها ( زورفا بثم) رد هنماسنعم کلیکی و
 قر هیلراب هد هک راردد ید یکحوب زدلب روند ځد هنکحو ساو

 هدننزو كنهابش ( كلام س ) ردیعهارساع ره. ند هیکلم روهشو رحوا

 قرا هک یحوق عاطو وها ردراکسو وآ قلطم رک رد ه-دسانعه ربع ۱

 هد-ثزو ناما ( ناب ) یک نالوفو یسک عاطو روالوا ری. یجوق |
 هسار و ردم ولعم تبسا رد ناببش یلیصا رد هشسائعم یاروناب وج

 (یونابس) رولک مچ ندنس هلک بثس هرزوا سا يقر غو روند هد هنشوق ||

 نوجما یتبدقوف هک رونید هک ناسناوارمسعت یوش هلو نوکس |
 یا روند روژنم هدب رع ردراو یسهدیدع عاونا یدنلوا ویسل هلوسا وب

 رد یا هر رقرب هدسوطو تبالور هدسراف ( هراکنابس) هللا هڈلثم

 رونیدید هلغآو هب ردنامو ردهنسانهمتقو هک هلبسراففاک ( هاکناش ) |

 (نکلابش) رونید درر بدنا نایوچو لرروتابراوط دنا هدزههک |
 رب هل لس یه رربد جد یببش روئید هنکوک ما رذپ هل .سراف فاک ۱

 6# ین # ۷



# ۱۳۰ ۲ 

 هسارب هدنزو رود الب ( روئابش ) ردفورعءررید ىم كاب هدو ر روت اوا

 (ملاش)ردتفا ید هدننزو رن الکل رد حد یسع ع م رود هش ود

 و تان هدیکرت هژوخد ههثنف شلاق نذل هدننزو ةلافز
 قال- طا ها ای رود ید مو هژزابجو روو رربد

 نوق او ۵ اڪ ۲ نو اصوص>و یسک: ههک اموعو روئاوا

 e الا نمک ماعردشوفر ) وام ش) رول وا رم ست a یابوح

 رو ردنا دایر E قح ناک نات ندنزانو بولیصآ هللاد :

 دن e ااه 2 5 ( كاهابش) راربد ید یشوق قعاو یشوف قح |[

 ع ممورولک سام لغاو هردنامورارد یزدا نارق ناور ک کروند

 یا ( هراب بش )روند بیاددع هدب رَ 33 ةن اذ لىل و ناوخ رڪ

 بعو تسود هرات ردک م ندهراب ها بش هدزوهراکنا هلا هدحوم |

 هدب ۳ كا قاراک هزره رد رواوا ك٤د یسود ههک زد هتشاتفم ِ

 یسح وب وا هک( زاب بش ( روند هد هشوق هسار و ردوا بلاع

 ليلا ءاقو ردشل وا ع هد هک نداش وا لح لاتیح رد ا

 جدزابش هلا دیدشتو روناواق الطا هد هتشوق هسارب و روند هد هیدتسک ۱

 ید یسع خر رود دش وو هسارب هدنزو هژاورد ( هزا بش ) ردتعل :

 ردسیشو دسار )كر بشو هر بش ) ردتعل هد هلن اسد یاب ید ابراربد

 یرعش ا Eb هعیساو عوابلالسق ەد روند شاخ هد ر

 (هزو بش )ردا و دسش ایرارارف ندناک«لوا عضو هنکل دهراذو عئام

 E < ) شو بش ) رد هتسانع» بش هدننزو هژورره

 عقرب و هک رو "وا رب بعد لی هک رود هل وسک نالبک هتشاب هدفا

 هکر د ےڈجواک لک (یوب DS 9 ناغرو ورد هک سود :

 یس هدا د رغصویزوک رغصندنعوهب داباب رار د رعبلا نیءورارع هدب رع ّ

 رود روثم هدر رع هک رد سا یرمخ لک هدلودر وردنا نالوا رەت

 ٥ دنااح ین دنیا هل.س راخ یاب (یو بشر) ردفراعتم هدکخ ول انلاحو ِ

 و رتشو رووا رهت یشواط قابا هکروند هنسادص قانا ندیا روهظ
 نکل رد رظن ؟ودیسر مد هلن وت دن ر یس راق یاب ردهثساسعم لیالاب راکهو

 حایصتات یشات لد هصخو معو درد (یاع بش )ر دلا قلوا یوع#

 رووا هاک ید نددتتسو روع#قشاعو داد رد نالوا راد ||
 ۳ یی یی 2

 ه6 بش



4 ۱ » 

 تاتهم ( باتش )ردهنانک ندعلوا راد ار بر
 o هد ه-دکحوت لس و رود ۳ ها هک ردهامو یا هدننزو

 یحوا كنغر وڌ راحوا روج ردکجول رر هییش هب هن اورپژرد ید یجو

 دلو هکجوب لواراب رع زرد رد هلضف نایلراد لواو رالراب یک شن آ 0

 هش زدلب لسیهس نوع کن ۳ زوا وا لاله هدنعواط یژدلب لیهسرد ازا 1

 یراکدید غار عش رار د باتش هدفیصوت یرهوجر و راربد شک انا داو
 (كت بش) هنساعم نوتخش تصاب هصک هدنزو زاورپ (زات بش) یک

 یفاج كل هن کرب لیا فابارپ ردبعل عونرب هدشننزو كرفت هللا ةانثم یاب |
 (عارصش) ردنا هد هلو ه راد رارروتک ه۴ هلنامدارارروا هع هنس هنس |[

 یرح واک هک ر رل هک وش راش یک غارج یتفو کر
 رار هدنزر 1-۳ یرهوک لوا هدفدعرح هبهرق نوعا قمالتوا راد ضد

 اک او رالتوا هدول درآ كن او رو هءضوء ىج هلتوا بورا فیح

 ( هرج بش)روئید هد هنکچوب سا (كخغارج بش) راریدیج دنوکشرد

 نایلنوا هک و قمالتوا ےہ ےک تاناورح هدننزو هرب بش هلسراق مج
 1 ( كح بش a هد هش ز رح ہیک هلتسانمو روتد هدهناویح

 1 ردیفصا كهیش ناش زود دیک تار هل هلسراف ےج حق

 هناورپ هل أ د یاخ (هناتخش ) ردت ءا هد هل رع E تار كج

 هد هب ی لواو رد نیطالس یارسمرح هک رد هو ناتسش هدنزو

 هلا هلو دعمواو (ناوڪش) هیلبا توتال ناتشد و ردوا رعق هدا هکر وند

 اسحاندساحعر یقو دهک ردعادو هک ( شوخ بش )روند هشوفلبلب |

 نک هک د هدراز الاس یک رخ بش رار دیک یولب وس هن: یرب هدقرفت

 کو هار اح دک و یتفصا رم ) نوع راربد نوساوارخ

 كہ و E ع هک ردیف دا رعو هدن دوو دل" رر : (ك رخ بش)

 e بح ES رد»" راس ناوارب سعد یسهمد رکوصو یسهروص

 هر داشراا بو هر داشر یر هریاتس تادارّعم نکل رارید

 هجهدازاب و هک رب (ندادناسیم رد بش) راردبا نا وید ردیمخت
 رولوا هنانک ندم ردنانا تور و ات ا كعنا دعو 4ا لا

 هةوا زغ ا هرق ردا 3 رب د و رس ەم هدندزو "رجه (نیدیش)

 فراعتمروب نه بسا هک ]ردا له د ةىسا م ءا هد | ر درد رد لمس
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 ندنراد مور ینآ هورسخ یدیا ك سکو یرادقم ش راق ترد ند راسا
 ورخ یدیاروایق اق لعن هلبا مسکا نوا هتغاباو هنلا ره یدیا رلشهروتک

 هدک دنک همدع یدیارر د- یخداکا ندماعط یکیدلبا لواش یسادنک

 الع هلا ةجر رابدلبا نفد هدوص لعرب بو راص نفک یدلبا ما

 ه.ایارظن هنیوص لوا نخ رابدابارب وصاو شقت هش اط رب نت روصو
 یریوصت هللاورسخ كنا لوا هدناهاشن امرک الاعیداردیااکب رابتخایب

 لییصف ردینولوق قارصقرب یسکیا نوکلک وز دش هدعاور رپ ردراو |
 ندنایسا (كنخ هرقن یدبش) یلاعت هللاءاشنا رولک هدنسهدام نوکلک |

 لاذ (ریذش) رولوا هیاک ید ندایند لاعو ندزدنوک و دف و رد هباک |
 هد هل تانک یان هنب ر ایر دفن رش مارب ندانسحءاعسا هدننزو رب ونت هللا هع |

 رعت تالاب هدیکرت رد هنس انعم شل | "هلءش ہ دننزوربخ (ربش) رددوهشم

 كنب رهش ۸ هدفاس هدننزو نامدرع هلا هج نیغ (ناغربش) روئلوا |

 نادکغ نکل رولواقالطا هبهبصقرپ هدنب رق لب هذههلاطا ردا
 یاب و رد شوایس بسا مان هدننزو كنجرخ (لنربش ) ردفراعتم هدننزو

 دن راک دید یک تیا هکر لوا ی-هحار الصا روند هکعجر قرهایس ۱

 رکد هدنسهدام ردشاط هایسر هکر د هنس انعم هشورواوایخد یسیراص ||

 نادهاز ندیاایحا هللدابع ییهصک (ناوربش) یاعت هللاءاشذاروئاوا |[

 هد راوخ نالوا لللابرباکمو هب یاب وصو لوف دصکو ردناکلاسو
 "ناع ولو یناطاس یارسمرح ( ناتسس) رونلوا قالطا هدهرتسرخو
 ه-هاکفاکتعاو هر لوا عقاو هدماوجو عماوصو روند هب یناورسخ

 بلم) رارد!تدابعو تعاط « دنا كلا ردهک داهزو دابع هکر وند ||
 هدنسهدام جد دوا هنسانعم دنلب شد | هدسرد هتسانعء دنلب شا 1 ث(هدس |

 شت | هک رردیاقالطاهئس هه صوصخ دیعرب هدس و ی دالوا نایب
 ینوکیعنوا كها جمب نالوااتش روهش طسو روللوارمت یس هک |

 اعط هاشنودب رف هک اتقو هک زا ردبا لقث هلی وب هدنس هست بس رواوا

 ییا ندنعابنا *هلحو یدلا ما دعا هژ.ه> اولو عباوت بواو رفط 4 یرام

 ن دناطرس ضرهدنر زوموا تاکافس كاع هک لیئامرد نال و | یسشاب
 هلرلهدآ ناناوا نیبعت هن طة نوع | رهضراعندیاروهظ هدناکشیشا ن الب

 راضحا هنود رف روضحو ذخا جدآ یدیار رد بوراقیچ نی راب

 1 رلیدلبا #۷



 كف ۳ 3%

 30 ارا لاله 2۳ هلت ومع دتشا دل صا 3 دلا :

 : .CE نوکر ه زکلوقوب مهاش داپ ید | بواک هزوس لّیامرد
 رکیدو ےذ ةرورضلاب یب ر كمدآ یکیا یراکدروتک هے ن نوا |

 : گر طاخ یس سس تو درب هن ر بورحاق هغاط ندوقدرآ

 || متسایس نکبا ملومأم تافاکم نسح ند هلاڪ وام فرط باقم ع ولا
 ٩ هتتساا شوا سايق قام ههنا هاش ناش قاروب نامرفهدشاب |

 نود رف نامه هدک دیدردرایذت هد دنوامد هوک صحا مکیدابا دازآ لوا

 ٤ بناغلو هکر دا اشخا رلب داو ۱ _هناور هروب نح هوک بوث یدلبا مما 3

 : رةنك لوا ن ےک کارا "[اجاح یدلبا ما نود ر قرلیدلبا ۱

 ح
 1 نودب )9 نارد هدک دروک یر آو ندغاط 3

 هک لوا هک رردو یدروتک هرهش بوردیک ن رلتشحو دلت یسا عاوا

 نالوا و سا ددعزوب هدسارز یدنلوا قالطا مدس هلا ش 111 هدر زول ۱

 ِه ہل یفیداوا یر وهم لی لرص رز دم هک يه ند مس ءا هلا درس ۱

 هلءلوا یس یعنوا لهابحهب ههک ل لوا قافتاو یدللوا رک ذ هد هداه ۱

 ٤ (ندشبش) رردا یکلنش شا ا A س را تودیآ ذاحا درع ۱

 نوکسوا ریسک ( طابطش) ردهبانک ندعلوب تیاهت یس هماکنه قاناوح ۱

 یعارلا ی ac هك رع ردز مه خرس هکرد E طابط) هل .ااط ۱

 ِ ا لا رب نوا تیک اوج دیکزز | :

 زاروا ا نویق هد آهک روئید لس داوو ا
 || ردسغل خد هدنلزو راوسهورد هنسانعم ا غش هدننزو زاو رد ( زاغش)
 زا (واغش) ردتغا هد هلبا همهم یار رد هبانعم لوا یخدوب ( هزاغش) ۳

 ۱ نانلواهدننزو بیل دنع (ب رغ بخم ) رد هسا ہرا دز و وا

 قدصت هیارقف نوح ایور بوروشب هدنس ههک لوا كنیم هکر داولحو
 | ناخازوتوا كدب راب و رداوئر هدیفسوم هلءاابرسسک ( خرف بش ) رونلوا

 نوک اع )تاک س )ار ددآ نل یجندرد نوا ند س ةع :

 هدسنزو درورپ هلیسراف فاک ( دری e یاد هکردداسذو |:

 ى ووو هبدتسک ندا رود هج ؟ ولوو ره دلم رع روئید هیآ

 نایشآ هدنزو دنواا DRE ک هدراوخو زس رخو لوقو



¥ ۱۳۶ ۶ 

 هلا لوه ګواوو یسراذ فاک (وکبش) رد يساوب شوق هک رد هنسانعم

 راربد ید نز 3 e هک یحشر كرا_ےکب تم رده سا اعم نابعاب مهم

 هلیس هق الع یندداوا هجک یراکنهآ اینک اروند هد هبهدخ وکو هدشناوخو
 ند نس هرمز یل د هدشزو كولفم هل-سراذ فاک (وکشس)
 هلع كسکو ب رب دوخاب و هبهرانم هدنسارا تالح هدرا هک هکر دهرمزرپ
 رلتآ هک اتردبا اعد ھن رب ره ردنا رکذ هلب رادآ یني زواتاود هلع بوقیچ

 هک وکیشو لهنا ( اکوکشس ) رلرردنوک هیطعو ناسحا بودبشلا

 1 سم ادم هدننزو نوسفا ( نوکشم )رد هتسانعم لوکبشم

 عارصشو ردهتسادعم كبر نوکردءایس كنردام ردکعد یلکر ہیک

 ( نتنوکبش) راربد نوکبش رد هغر ڪش رهوک ارپ زرولک هنس انعم
 كمك هک ردیفدا رم نت شساذک هدتغل دنزاب و دنز هدننزو نکشولهپ

 ردرارقیب رهیس (رابغ نوکبنس) رد هنب رلا هم كابا رو كمرورااصو
 هکردهنسانعم دادءاب و حابص هدتزو ریکتهل-سراف فاک (ریکیش )

 هب یطوب ندیک هلوبهدلیل ریخا ثاثو روداو ا ربعت حابص نيچ هدرج الطصا
 ردبا تاصغت هل رح زاوآ قفو حابصردردآ شوقر و روند هاب راکو

 ه دیس هک رکچ هجک هلبا د غرجو ردرسف» هلبا لبلب هدنادرفع صعب

 هک ر دیذدا محو هدنن زو ندینابسچ (ندینالبش )ردشملوا رظن "هدیسر
 هرخآیب هنسنر نوسلوا قیقحرد هنسانعمقهردشانب و نقطو قءردشیاب ||

 هب هنسکر ییهنسکرپ نوسلوا یزاحم لرک و ېک قهردشاش و بتوردشداب

 (كنس) )رک لاا هدهدگلکنوزپ هج ریدعت ول یک كمردتبا تاسدنا

 یتسفارطا یرار اس ر روط هدهنروا مدآرب ردنوی وا عونرب هلو نوکس
 رارروا ا یدک نالوا هدهتروا نوئوط هند رر هدنرللا بولآ |

 هش رب یدنک ینا هسرولیهروا دیک دروا ها دون یرلبآب وب ارهیخداوا

 نالیوفهضک هلباهصیصخ ءاه ( ههن بس) راقخ یشدنک بوق |
 دشن (روش )ردمولعم تسانض رد هنیفدو 'زک دارم رود هب هتسا

 هن ور یانو نییور یا هللوا ندجو ردرمغ رد هنسانعم نیب ور یان هللا

 تھر کارد ناار هره هژدیذَ و راربد رویش هدهد رعو روند جد

 یسهرهز روند هتغاابناعلق هدننزو طول ( طوب) ردب روب نانلوا مت |

 تفخر د| شاطرب قارب و هایس هل>وتف»یاپ (هبش) ردندنیع هی ودا

 هک و ¥



۹ 

 هدننعم یاجق تشد یسیرب رواوا تباب کیا ردهبش هباب روک هدنن المو
 نالیک رد تدوم یر و رواوا دم۶ اردک نواوا وص لصالاق

 اوت یورواښوت ح ور یرجو یرادحاص تاد رة رررونک ندم

 ع وت صم ندرفاب هلا هبش یراکد د مرب و رار د ځد نبصرام ردب راک دید

 نیع تیاصا یاصعساو سیابودراب یجب رها نا ود رولوا
 4 هناا عونصم ندنآو عفاد یعادص قیلعت هتغانو ظفاح ندقفارمحاو

 ليم لومع« ندناو ردعقات هدئهژازا کریو فءطو نبع ضاب رظا

 : ردر الا ب رغ هدشناربا هرسصات هو لا عتسا هیوا هه رس یاب و لات اهلا

 1 یک یسهحار تفنورا+ یک نوطوا هدقدلنو هرژوآ شتارو صر

 ي رد FORA) Em 2 a راهم هد رو را (رهش) رادیح یسهعار

 | هدنزویخ (یش)رونید رقص هدب رع ردناغط رفأح ندنسحزوک هراو

 : كلدصک هلتسا یا ورود ورف هدس رد یدید ردکر وک رلضمر دسابارب

 | مص هدب رع ردهاکرب یا هداف هدننزو رایغا (رایش) روند هناوئا
 ر دب ذاح یمغلب ندلص اهمو ندش ابو لهس» ییارتصو ساب و راح رود

 الاح ردهرب زجر هدنع لحاوسرط وتسرولک ندنس هر رج رط وعس ىلضتا
 یاوزآ هدروه ثم رغ "یر ررلیعتسم ندتسهراصع درون تا وک

 نیب نو ګو رونلوا لامتسا ,دناع هک هکر دیعسا نوعمر راړبشو رارد
 نویتفاو دی رت یعولرپ ردراو یعاونا رد روهشع هلبا رایدڈلا بح ابطالا
 دوعو مرد ق رپ ریص ییعدارقیفو مردررپ یلب اکو شابهرقو نوه راغو

 یسآرردردق همهرد یکیا ندلا قمر قبرشرادقعو مرد فصذ یدنه

 ( هزاتینش) ردایدعب هدشناب هيف ندادوس دلوتم ندسمغلب یلقو

 قصاب هک (نونعبش) رونید هسشوق هسارپ هدنزو هزایجن
 رارفو قچ اف هدشزو عدن ) مسش) رد هنسانعم یلیاح هک و

 هلا هصوصخ ءاهوو تبسا تادا هدشزو هنیمک (هننش ) رد هتسانعم

 هلاونو ماعط سماق ندەجک دا رح کرد, هتتسد صتعو توسلم دی وهک

 رربد هدهنشوق هس ار و روند طاب قرح تاب ۷ ردرس هیس ںارشو

 هنحر هک غم نالوا لصاح ندنجاغا ماح نعد رد هنسانعهرب ونص غععو

 || هدننزوبابق (بابش) (رد هدنرکذ هروسکم نیش یناث تاب) رووا ربیعت
 || هدنلکش قلاب هدرخ یاس ردنابنرب ندنعو نکل دس هکر د یا هنادوهام



> ۱۳۹ 
 "تست شا شات سس ساب سم تک لس IR TET سن سس زاید ی سو تند

 قرفتع ندنرب یر و یه ادرحوا هدنفوجو ردق قدتف كجو یرعو
 كنيطال سا بح ردفورعم هاوو رر د كوالا بح هد رع رواوا

 نیط اللا بح ل كنا رددوّمف هنادوهام الاح رار د دنداکا رد مع

 نوکس (تبش) انار یم نکلدس اکا هدنکرتو راردیا لامعتسا
 ردیدآ تان یراکدید یتوا هردو روند هنساراوقو ریلهد هلبانثم یاتواب

 ررید دوش هدزارمش رارامب قیحاح بولاق هدرغو راربد ید توا قارود

 رد نشوجا یذ نب رع مان هدشزو ربح (ربش) ردستغل هدوللابرسک
 یاب (مریش) ردم وطعم رادقء هک رد هتسانعم شراق هدس رعو هل هلع

 یرفص لوا ردنابن ناناوارمت یتکلدس جاغا هلحوتقم یارو نکاس

 تبرش كرلب مهم رار د كءوط واک هدزارش ردرضمرغ هنویقو لاق

 نیکرچ هلبااتو نیس نوکسو ابرمسک (تسش)ردوب ,يراکدید یزاح
 هد هلا هج نیش یلدب نیس رد هنا عم فشک و لیعنو ءاقللا 4 رکو

 هکیا كجرکا تالسا ک ردهساضم خش رغآ هتک اش یا ( ك. ) ردتل

 (طابش) (ردهدنرکذ هموعصم نیش ثلاث باب) راد خد هسب رداب زررک
 یدح كمظعا ریا هکر داتش روهش رخآ ه داتغل ور هدننزو طاعم

4 

 (بیرف نابش) رد هنسانعم یعارو ناب وچ (نابش)ردندم ی یکم هدنجرب

 ہنش ھ_ےعنل رق ردشوق یراکدد ندادلآ ناوجو ی ت ادلا ناوج

 نعهقلاق درب هک رانوق هرزوا عضوربهنیمز ردشوق بع المو بب رغر
 نداروا هالاحم ی هدقدلراو یرغوط هاب هی دصق قعوط روناوا سایق

 ديما عطد هن ورربک هلا ه هلا هویشوب هس ید هر ر بولاق

 ردا دار هرس ۳ ر هنوداش یعشاع هتهلیلصو رزکب هر وب بعالتمرر دا

 ول رف ناشو كم رف ا رود بب رف ناہش هش وق هس ارب هدلوقر

 رد مام ناب وج (هاکناش) رد هتسانعم بی رف ناش (كو رف نا شو

 هند رط مالسلا هیلعو اند یلسع یسوم ترضح (نعا یداو نابش)

 هدناتسدنه هنسهویم ردربک ناخ مسا هلحونفم فاق ( هقوش ) ردتراشا

 فو یک شماقو ر دتسمو لئام هضاب یرللادو هدش هرس رربدلب

 ی دوره حاغاورو ره هعونر پک هدیکرت ردهباشم هنقرو زوج قروو
 یعجوا)ردیرینص دا رع هسالوا رکذ قاطءرارید یرو ممر هن غصو

 ترد ییرکب هدایحوا E دوگد نیش للصم هر یسراف یاب ناس

 هدذهح (بش) ( ردهدن رک د هحوتقم نیش لواباتر رب _لّعَسم قفل

 ر یک ت جک ےن ھے ی ی ی

 چ رخ ل



> ۷ $ 
 ازاحو تک ارهعو یجلتلاو ا 5 یسعب هام هد یک رخو

 هدس رعرد هل سام دوزو "رو روناوا لامعتىا هد هاشم یگاردلب ۱

 هر رپ لش رع قوا ناسا لر ح (ناشابش) رود تعرسو هل

 هد دش یاپ حق (رش) رد یس هیاکح توص نالوا رداص ندنسٌّقوط
 ( شش )روند نسح هدب رع رد هال وم نوخو لزوک هدیلاب مس هلا

 باشاش هلسراف یاپ (باشش ) یدنلوا فیقو هلغلوا هلم یروهشم

 دل دو ردها د باشدش هدشزو بو (یشیش) رد هثساضم ۳

 (ندیلش) رد هثسانعم خاشو لادو رولک هسا ءم نیکع یو برطضو

 شودرپ ( شوش ) رد هنعانشعم قوا هن اودو كءرواد هدننزو ند درک |

 هدنتزو رک (مش) رد هتسانعم فا و ناغرو و ناونا كل هک هدنزو ۲
 هد برع هک ر دی رغصهرش هدیناب رس هلی هد دش م یاب و رد دآ خاطر دنلبهدعاغ

 رد هنسانعم رتش هجاب هدنزو لیس هللوهح یاب (لبدخ) ردیفدارم نیسح ا

 نیش ینأث باب ) روند لج لجر هدي رع هک یسهچاپ كنەود ن
 رد هثسانعم همروا كتو ت هدننزو كتشخ (كوش) ( رد رک 0

 رعت ءووک هلیاپ نوکس ( هسشپش) رد روهشع هلیااپ مض ( شوش )
 رد هثسانعم هجردو هرو هباب هلا ن وكس (لیش)رونید هکحو نانلوا

 ردوضع نالوا بب رف ه-یمز ندتغابا هکر ارد ید هس هحان هودو

 رد هتسانعم هصصو قمرعیحو راب دتا حرش هل اط كنهود یوی راضمب |

 رکو رد هتساذعم مو ره لش ( تاش )رولک هتسانعم رفصو قاصیصو |

 هن رلرغا نک ر روچوا شوق رلي و ق هدننزو ند کپ (ندیلدش)ر دتفا هد هلمال

 ردت قلاح قاصیص هک قهرقبجادص عون رب هلکهروفوا بوی نب راقمرب |

 (نتخوش )رر اک هن رلانعسععو یفصوقاوا لقعلا لو كم روادورونلوا
 ییایعدرد هنسانعندیناسر بساو هم دصهدشزو نت و رف هالوهحواو

 ی۶ وط هنب رب یر هداوب هنسک یکیا اثم نوط نی رب یرب هل دش بلص ےسج
 هدزکدو قو راح هنن رب یرب تآ یا ییءاوشرق هدنادسو تلکیشابنأب و

 یاب ( نتنهدش) رولک هنساعم كدکلسو قءجاصو یک قعاح قداقو یک
 رک نوساوا وص رد هنسانعم كع رسو قمجاص هدننزو نتشرف هللوهحم

 هللوهح یاب (لیش) ردل وعفم مسا ند نرش (هننهبش) نوساوا یربغ
 (دشیش) رد هثساشم رفصو قلصیصو ردرد صم مسا ندند لو

 ین 9 ۸ ۶
aoe ست سسسسسسس 
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¥ ۱۳۸ ۲ 

 مسا ند ند هش ( هدنلش ) رد سفت عج ندن دیلیش هدننزو دننوشڏ

 قلاح قاصرصو كمهروادو قمقص هدنزو ندیم رف ( ندیلبیش) ردلعاف

 نیشواپ مض (شدش) (رد هدنرک ذ هءوعصم نیش ثاات تاب) رد هب رااتعم

 نیش لصت» هتانثمیان ناب یجندرد ) رد هتسانعم لقو تب هلا هیچ
 نیش لوا باب ردلعس» اکو تغا حوا زوتوا هدیابجوا هک رد,دنسر هع

 رد هنسانعم ترضحو ردیفتخم لش ( تش ) (رد هدنرکذ هحوتنم |[
 هل اات نوکس (رتسش )رد ملف نا هح بوروس ندنک وک كجاغا (لاتش) |[

 نشد هدیدنهو قمر قو كسك هدب رف رد هثسائعم هشوک و ۳3

EFرد هسا عم حرم راقنم یتروب شوق هدسیسراف ها ات قو  

 رق نالوا حور شم هد: هراک= هنمدو هلاک هدننزو هب شم (هرتش) |[

 بودیا كنج هلا نالسرا بونادلا هن رب وزو رکع كالاقج مان همدرد دآ |
 رداعص هلرسا لیهس راونا هک ییاتک هنمدو هارلک ناتاوا رکذ یداوا كاله |

 جر طد (عجنش) دیس هجرت كنآباتک نالوالوادتم هليا هماننوبامهالاح |
 ماعطو رارامی كعا ندنآ هک روند ههل غ ع ون جاق طلا هو هدننزو

 رربد یشآ سواح هشآ لوا هد-یکر تردفورعم ىج رش شا رارروسب |
 رهاد میکح ردبعا فورعع هکر د هتسانعم مت رطس هل -یسراف فاک ( كرش

 رولز بعل هک راردنا لعل یدانا عارمتسخا یل-غوا هداوفر و یدنه

 تمکحرعشم كناورون هک رهج رز بوتاوا عادا هدندهع ناورشون

 ردو وا فورعم درو یدابا ثادحا نول و ادر هدئلب اعم كناردب ریسه |

 ردیفرح لیوط هکر د هلواط نالوا فراهم الاح یسبرب ردهن وک ید |
 هب هتسک مان هصص یروب رم بدل هدا ضعب رد رعم كنزتش 2 رطشو

 ریجدرت هدندنع هفوصتم ردلغوا موق رم رهاد ارهاظ رر دیا تدسدو وزع

 هکر د هایک مد رم ےسا كن شو ردتراشا هنس هعرق د راتخا حج رطسو 5

 راکفا (راکتش) یترحم مصلا حور ردئناب یرلکدید مالساا دیع ا چ

 رد-_هعسمود و كکوس ییالرت نوا نیکا هکر د ه-:سانعم رابدش هدشزو

 هرلاوا سلصلاب رضاح هرکصندک دع نوب وا رزا راق هدننزو لغد (لتش) |
 هدشتغل دنزابو دنز هلو مسکو ان نوکس (نّعْش) رد هصح یراکدرب و |[

 هدننزو نج ) ننش) روند دوم هدب رعرد هادم ماد ارت یر قارونوا

 (هتش) روند هن دم هدب رف رد هنسانعم هدلب و رهش عدد دنزاب و دنز |

 ی

 سم



۴ ۱۳۹ > 

 ےس هرفد ماعط شلاق نده و ردد ساغم بئعو مزوا هلفود وم اه

 دنسیسلن ماعط هلی ابدمو اترا (قش )رولو ارت طاب فرع تای رود

 كلوکه دنتغل دنزابو دنز هدننزو اشا (انینش) ارد ځد نیس هکروند

 هدشزو اطر (اتش) (ردهدنرک ذ هروسکم نیش یاث بای) رد هتسادعم ڪو

 هرزوا یمارفص بويا را هوهد ندحابص یەو رد هنسانع» راهانو اتشان

 یقاقتشا رد هنساسم یلآ وهقو یا ارفص یراها ردهنک نروط

 تروع دوس هدننزو غارح (عاتخ) رد هدساذعم علاحو حج هک ردندرامان

 حد (كنانش) روش د هناویح یشدقوح یدوس قاطمو رد هنساسعم

 هک کک قویطرد هنسانعم لو ناوعسا هلیسراف فاک و نون نوگسو مال

 یو عقاو «د-هطوم ینیداوا الم دق هلبا قاس رونلوا ربع قثشآ

 تحابسكمزوبهد وص هدنزوهاکن(ءاتش)روخ د بعک هدس رعردترابعندکک

 واو رد هنهانع«كکوب ویولع هلبااتواف نوکسو رحم (تفش) رد هخسادعم

 | راکتش حورمشم هد هحوتفء( راکتش)رواک هن- ان فقسو ناوانو یسوتروا

 دنزاب و دنز هدننزونالف (نانش)) (ردهدنرک ذ همومه نیش ثلاث باب ارد هتساتع
 هدزک رب رد فدا مع نیئس هدب رع ردیعج لاس کر د هنسانعم اهلاس هدنغا

 || (یانزتش) رد هتساتعم لجو هود هللاا مط( شى )ر ونو رب هليارالبب دهن
 ۱ رد دا کال اک درد کب هود (راخزنش) رد,دآ تابتی راکد د یتابطهود

 نتوط ماسعتاو دقح هدشنورد هکر د هتسانعم روهیک و لددب (لدزتش )

 هدهبهتسکنابحو قفزوقو رووا ردد وانیک هودو نطبعو ولحا ردهنک

 ه-دسد هود ردبرصم جاز ندنعاونا حاز ( نادندزش )روناوا قالطا

 زددل د تعم كع اونا هدتعمط یدناوا ریست هاو نوڪ داوا هیس

 تدنلحو ناغردلاب ند رد نا دکنا 2 هک رد هتساتعمزاغرسا 69

 یشرت ندنکوک هکر دنکب هود روهشم ضعبلا د-:عو ردسک وک ياقا
 هرهسم لواو رد هتسانعم هغلاطو جوم هبا ار حف ( كرش ) رولییاب قجاحو

 قجوج از کا رربک هنتر وص نویقو هود نوجا هکو عطا هکر ويد ههنسک
 هدیکرتو هارز هدد رع ردروناح بد رغرب (كنلب و اکرتش) ردیلعف یراالال

 هنشاب یکیکن غصهدلوقرپ و هثشاب هودیشاب رار د هبانروسو هبانروظ هلفن رګ
 هلا ندنآ یزونوب نکل هسیش هزوکوا تن رطو یزون و و یسک و کو

 یضر, وقو رظنم شوخو كم كنب یک نال یسب رد رواوا كج کو



۱۰ 
 نوزوآ ندنراذابا یرللاو لثام هنراشدد كشا یرا_شیدو هنغر وق وهآ

 نغص هک رر دوردن اویح لکشاا بیکر هصالخ زالوا یغاشزیدو رولوا

 ندنعاعجا نالبق هلا دلو نالوا لصاح ندنع اعجا یشح هقان هلا یکیک

 ندنر ههطق رک جم رط-و ردبا روهظ هدشالو هب ون ارك ا رددلوتم

 عر طس راردبا تدث هفارز راب رع یدناوا قالطا كنار و اکرتش هپ هعطقرب

 ندرص روناش وا هلا هعطق رشکیا زولوا رد شلوار عح دوهشد رک

 كرب رهو هانز رب زو لسیف لج هف ارز هعیاط ردرلنو یرلناوا دناز |[
 ندنو یر دعط هک رد راو ید یونرب روآوا نکاس قدح ررب مکا دسکا :

 رد هیاک ندکعد زسنوغب واو یلنوغب وا یک و لولا برک رنسش رم ۱
 اھ: ةنوعللا الوا هق الا صخ خراام هدب رع ردندلاثما هبر ؟ شن د عضو

 اتد هكر رع هکر دے شود هود (غرم عش ) ی ند الثە

 یغازوب یرب ره ہک راردیا لدن رد هجر ساجر, ( روم ) روشید

 قاخ هکمروشود دال وا قلعتم هلع رم سا | یرلقارمب ردراو رس عولرب

 ردقوب یناکما كنملقار هتعس ندر هب رق لوا نکلردبا دصقو مزرع

 هدنزوراخرپ (راکتغ) رردبا هرابهراب یهدآ نربک هغ رللا 3 هدنرد عایس

 هل ال وا یض (ش)رد دا ی كا سطو كک وس یز نوا نيک

 تذاو روجو طو ردتظاظوو تطظاغ لیپ واج ات هک دس شا

 هک رد هدنعسر هه نیش لصتم ه ین رع جناب یبنب) رولک هنسانعم |

 (ج)(ردهدنرکذ هح وتة منيش لوا بای ر دامس یت هل شد نوا هدا يکنا

 بوت ردان یک ناب هدنا هک روند هسعز بلص و 1 لوا هد رو ج ۴

 (اراجخ) رد هنسانعم قمر بوران ی وص نکر دیکی کو قمرا شاب هلوج

 (ماجت)رد ها رس 9 جاعا Ee دنزاب و دنز هدننزو اراصذ

 (ندیناه)ردب اد اورا رک روند هقوغرص دیدشهدننزو مالس
 ق.ردلآ قوغوصو قعردنقوط هد وعوص یی هسارب هدشنرو ندیناشح

 مس ندندیناعس (هدناهن) رده را اعم قلا قوغوصو كموشواو

 هقوغوص ردعراضءلع ندنددناهدمدنزو دارم (دناهم) ر دلوءذم

 دو (دیه) ر دهنساسعم روشواو رالفوغ وصو رولآ قوغوصو روةوط

 رم سس سس تر سس RET یو رس شا

 1 هادنزو و



 < ۱4۱ دل

 عود تیم تیک( مهار * ری ) رد هس انعم ماج هدنزو

 1 "هر هکر دیجافانالیفم شعلادنعو ردناب یرلکدید یجاغا داو قعرب

 | ردو لب وط كناب نالوا رب دنوارز ( سر *ب ه) رواوا هدزاج

  تیجویکلهود نرموک هدیکرت ردفورعم هليا لیوط دنوارز ایطالانیب |
 برطقلاجارسوردیعمآبرطلاج ارس (ناهلس رج ) رد د قارت |[

 هل فن رحم هک رد عصا حورپب هد اورر و رد نینرفلاوذ دو رس هدلوقر

 1 یض ر فرب هدروص ردنابنر هقشب صهلادنعو ردیاب یراک دید ماللسلادیع :

 | نکیا هزاتردناب یرضرب رخآ ضا دعو رولوا یرآ هغ هدنکشلک |

 ی 9 اچ

 ماش هراقورراضهد وردي و علس ۶ رس هکر ل دید رل صع و

 ۱ رواوا لئاز تااح لوا ا بويا ثنا ۳ 11 قو هصک

 نیدرفلاوذ* هرس ك (علس۶ هرس هد هراس تادرقمو اعا هللاو یدید ردنا رب

 هلی و سویفاوا یر طلا جا رمسو رد رسم هلبا صاا حوربب جد یسکنا ۱

 الاحهکر دکعچرب رک او رغصا ندنآو هیش هن رز یک سوهفاوا ردلماش |"

 ۲: دوحولا رک ناکلانیب سس رعم تک هليو ردب راک دید لیس هدرا هڪکار 1

 | هوص ردنابر یقروهدرخاعقاو تاب نادلراب هدنزو وصو ردنابرب |

 (ع "هرم ) رار د یتوا شموک نوع ا راراب یک شءوک هدقدنقوط |

 | ویشوخ هدتیاغو هدناکش قهر شب ردفورعم تاب هکر دیتا یهروخم |
 || قلع (یسوم "هرم ) ردعفان هتلع ناقر زربد یلااتا مع رلکرت رولوا |
 || شوفو ترو تبا هدیکرت راد جد بلکلا قیلع رد“ سآ سدا |ا

 | رولوا هطرفیرع كلوب ردندنعو نلترکو ب رو:اوارب.هت یلک ناب و یترو |
 هد اض اق رو د لک هس هدیسراف هنسهویم رار د حايساا درو هک هدر رع

 یهدارو با رططا نالیکح ہد هدام لک هس هدوراخو ۳ ار دلم تس ِ

 دیار شدزب و نکس یامرس هدا زو ریل هد (رلعت ) یدلوا هان :

 نیش فا رد دیساعم و 9 نج ) نج” ) رد / ترا

TT 2نیش ل صتم هب هلحهم ا ا  EE 

 قواط هراق هدننزو روغغف (رو رش ) ( ر داعش یانواهدحوتقم باب رب
 هلا شو یرلکدد لا بهش زول رل ڪر رددآ شوق یاس یرلکدید

 رل دت أ ریست هلا ك کلان انا شوخو یرا عل هلدایرد ہک راضء» و



> ۱۸۲ ۴ 
 >> تحت تصدی تم سا

 ءا هک رد زدلب خش (راهج مج نڪ )رد رع هرو نه تغاو

 لسو هیاع ىلاعت هللا ىلص ماع هجاوخ ( مرا هج هنعت ) ردهد هساخ

 هع را بتک عب ار هک ناشلا یظع نآرف ردتراشا هن رلفرشا فرط

 رهع (را صح مراهج هنس ) هلل رابتعا یرلتداعس تلون ر د هب وام“
 هنن رلقت رشا فر ط مالسلا هیلعو ایت ىلع یسع ترضحو ردرا دان

 *دنکسو ناتک مراهج *دنش ) هلییسح یرلق دلوا هدٌدعیار ءاعس ردتراشا
 بناج تایحملا لضف | هيلع تادوجومرتمم تان اک رورس (قشع یا رد

 هدراوخو رسرخو سسعو یشابوص ( بش "هه ) ردنراشا هنب رلیلاع
 بش هنه) رونلوا قالطا هراد بش راو غ ق دناعوروش دهد هنس هلو قم
 فرظط ةيصلالکا هءاع تما عیذشس باذج ( تمایق یاغوغ *هنهشو رصهو

 هللا مرک بلاطینا نب ىلع نی ولاربما( فوم *هنصس) ردتراثما هنن رافرشا

 هطوعنم نیش لسصتم هه یاخ ناب یی دی) ردنراا هنفرط ههجو

 هحوتفم نیش لوا باپ دلم تا چوا قرق هداب چوا هکر د هدر
 هدب رع رد هنسانعم هوکو عاط ۱ راو یسانعم ترد (حش) (ردهدنرکذ

 شوق هک یرورس ناقیج ندنفرطرب كغاط ینعب هوک نیب ۲ رونید لبج
 کو كي قاطء ۳ روند ليلا فنا هدب رعروخ ر وک هدئاکس یدانو

 هکر درب بلصو روپ نالوا هدنراکناو هدنراهبن خاط ةصاخو هنس نیتمو
 ردهنیرلاس:»« زونیوب و عاد ردیف خاش ۶ هيب حاغاو توا هدنآ
 ندندیانهُ (نادانخ ُ) ردردص مساند ندا هدننزوافج (اضْس)
 راربد یساط هاو ام ايلف دانو راهج (رانع ث) ردلعاو هلام

 رولوا لصاح هلقارحا یرمضخا نانشا ىلضذفا ردیمظعا ور كيواص

 ردراو یسبلک لخدم هدنباب ایک اصوصخردراو یسهبیم صاوخ یلبخ
 ردردصم مسا ند ندیلاخ مدننزو لاع(لاخ )روند رانهشهدهرداشنو

 كل هرب و قم المرط هکر دف دا مو هدننزو ندسینالخ ( ندیلاع)

 ند ندا هدنن رو دارس (دنافش) رد ةن رلانعم كرودو قم اسو
 ( ندیاع)ردیضام لعف ند ندیاخش ( دی اهم ) ر دلبقتسم لف
 رد هن لاذعم قەروتاب و قم اسو كل هرب و قءالم رط هدنن"رو ندیارس

 هل 6٥ نیس ( راس ) ردعراضء«لعف ندند هش هدنن رو دکل (دنعس)

 هکر وند هرب روپو كب یغارمط عقاو هدنراقو روط خاط هدننزو راتفر هلا
 سس سس سس

 < هتعارز



 هک ۱4۳
 سس نت ت ت م

 قلح اغا ر واوا فذح د ندراسخاشو هیاوا یمحالص هتعار'ر

 مسا د د هد رو شخر (شفس ) رد هنسانعم قاوروو

 رک و نودلوا ههاج كرك رد هنسا ثعم باوا یکسا قاطءو ردرد-صء

 هداوقرب ردیدآ شوقرب و ردتغا هد هللا ه-«4>نیس نوسلوا قواقو روک

 ند ندیم ( دده ) ردربفص غ رعر زاوآ شوخ هل اخ و نيش حض

 ردیحام لەف ندند- ا دوو ديش (د دک )ردع را طم لوو

 غا هرژوازو و قءاقو كجروس قاا هدننزو ندیشط (ندیشع)
 ردلوعفه مسا ند ن دیش ( هدینکس) رد هنس انعم كع ود بولی و

 لقع ( لع*) رد هتساسنعم لرکتوولط هدننزو هسابلح ( هساکع)

 بوراپوقتا هاب راقنم شوقو ردهنساسضم هرعقو داب رفو ربتفص هدنتزو
 قمی رد دنسا وم ها کے هدننزو لیفع (عس) ردوا كعد

 (ندیلطس )هلو اقالطا هننکید لکرد ق دقو نکیدهکیانالواهدراقلتوا

 رد هلی رلان»«قلوا هد مزد و قلوصو كمر و قاصیص هدننزو ندممهف
 هاحاسو دعرودو هم اسو هلور و همالمرط هلةنرط هدنزونج ( نم

 هدنن رو را زس هلا هه نبش (راشنعش ) رد عسا هن اعم هلترودو

 شعدردیشوفیترامراض رو د هشوق یراکد د قاتهرق ندنراش وة وص

 هدنن رو ندوع (ندونهس) رد یطامندندوع هدشزو دوسح (دوعش)
 رد هن-انعع قهر وق یتسب ردو قءالمرطو قا هراب هللا قثرطو هللا شید

 | راویسانعم چوا هدنن رو لوق (لوش )ر دلو عقم مسا ند ند وح (هدو عش )

 قءهرغاحو قعرفیحیر ورد هن ساعه كمرب و قاصرص نکرجاوصتآیرب

 جواورد هنسانعم قلوا هد مز و قلوص ثلات رد هنسانعم قعدوا هو

 ردیضام لعف ندندیلوٌعس ( دیا اونهس) ردردصم مساند ندیل وس هد الوم

 مسا ندندیاونعُ ( هد لوه )ر در دص م ندموق رم لوس (ندیاونه)

 ترمضحو ردى تام لعد ند ند هدنن رو هر (دیه) رداودقم

 قعایق و ك كح روس قاآ هدنن رو ندمسر (ند حس )ردیس هجر كنطذا

 رداوعقمےسا ندند حش (هدکش) رد هنسانعم قات بوشو دو قعأقو

 ( شعم) یدناوا رک ذ هکر د هنساضم راه هدننرو هریخذ (م رب حم)
 ندندیا حس و "رو لیخد (لب حد ید )و ابر ۸۵ رد دن تام شش

 كمرب 9 قاصرص نکرحاوص مکر اب و تآ (ندیله) رد ر دص « سا



۱4۵ $ 

 (هدیلرنه» د )رد دن رلا-ذعم قلوا هد مزو قلوصو قعرغاحو قم ردح و

 (لوصم) (ردهدنرکذ درو کش نیشینا باب ) ردلوعفم مسا ندندیلیه*

 رد هنسادعه ندیل ء کس موق رح (ندیلونخ*) رد ردعءمسا ند ندا ون

 هکلو رجب ورک ر دیففم خوش (مس) OS ا

 رزدصک هکر د هنسانعم باه شرت هدشنزو دو ال (هنانهد) رد هسانعم س

 یتقیهحردهلءشلیط:سهراردبا ربل هار داد کو .ES وح

 سط هدنئزو م (نحس) رولوا هحوتم هلفسا هلغاوا قادت ردراګ قرع

 لادنا یجتزکس) رولک هتسانعم سطنوروالوارمیعت نادر دالر شلوا

 لواباب ردلعشم قفل ید هدابیکیاهکر د هدنمسر هک نیشلصم هر هل

 همخن رداد > الطصا قیسوم هلا دش (دش)(ردهدن رک ذ هح وتفم نیش

 هدس رعوردنرابع ندکلیا دنابو تسد ردق هجا وب قنزود یزاسو بوربک دلو

 تلوص و هلجو ر اهن عاشراو قاب یوقو كجا مکحو كب و كنکر

 هداوه ب طر هک رد هنسانعم حرق سوق هدننزو سبات( ساک دش )ر د هنن رلاذعم

E AEEتاب) راد هعاص مکلا یطاغ و  

 راص هدب رع هکر د هنسانعم یدلوا (دشس) ( ردهدنرک ذ هعوعصعنیثس ینا

 هدیکلواردفدا رع هلراناک نکلرد هنسانعمیدلوایخدلواهک دو وردیف دا ره

 یدشو اصو یدکو یدنک یظفا دشسو رد ن عصتم ی وه دناتو اوص

 سطاو كهروسی الر نوحانیکا هدننزو رادرلک (راکدشس) رولک هن رثانع

 (هدنب هدشد)رونن د هالر شلکا هل | °48 لاذو رار دیخدراسرد هنسانعم كما

 )راد )ارد هنسک ند اتو دق ی د هقلاس عباقو هک رد خر ومو سون هقو

 كلبا سطفو كم رودالر (ند رابدث) ردردصء مسا ند زد رایدش

 چواکر دهدنیسر دج نیس لصتم هبهلحهع یار نایت یک "روقط )رد هت تسال ڪم

 ر تنه
 ردقراءتمهدنرا درم همرد زپناک فیطاول رانو هجا ساجر هدنل"رو برج
 هش راشماب و رایت شوق هن رالب روتلشبا هلبا ند القو همرمص یسضع و

 هدنن رو تبغر ( تب رش)رد هنساذعم كمحا هدب رع لد عض راراراص

 بلکلا ةشیڈ>و ضرالا ف هر یو هک ردیعسا نویسارفو ردو رەد

 غم EDS و E DN , و یکیس ترا هدیکرتو

 ناوسذندناا شکارد دنیاد فور 2.« هلا وب 1 )يا ا

 < قاع دز
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 هد رمو اک كج ەك اوصو ردذورعمقاعنل قب مش راردا قا عشب

 ضد ردنعو ماحدک روند هنجاغا نارطق هدنزو ن ورق ( نيب رش )روند

 یسهلرق«نوبزوكالجماو هو هدننزو عابرد (غادرمش)رلرید ماچهرق هدراند
 یجر دلاصول تعفخو دنت هدنزو هزره (هزرش) روند هاودا هصق

 جا ندعابس فصو وب رددهنسانعم روزرپ و بیهمو یخ رات محو
 هدڈ هژرمس هکر رو- یب>اص ًالصفاا دد وموردصو ص۶ هن اله و هز السرا

 فاک ( فرش )ردبا زات حا ندنآ نالسرا ردبااغ هنالسرا ردروئاجرب
 ربعت یس هت یاروتوا هک روند هبهتخ ناذلوا بص هدنکو ورق هدننزو

 هدشزو لع ( كافرش) رد هنساعم تدایسو مظع هدب رعو روئاوا

 یشم فص اخو توص هتسآ قلطم ( كنفرشو كافرشو كنلافرش)

 رووا ربع یشواتط قانا هکر وند هتوص نالوارداص ن دقانا هدنلاح

 ارش هد-زو ئالد ( كرش ) رد هنا م كلافرش هلباار نوکس ( هفرش )

 لبا ارفص طاخ كمد راربد هکیک نالوا مت نشادروق هکر دهثسانعم
 یلکللا یوا هکر د هسا هتشغاب هدي رعو رواوا ثداح ندنطالتخا

 نوکسو رون,د هدملوب كلیاو واواو رلراتوط رواج بودبا عازودردمبارپ
 روند هب هروا و هجراپ یرلکدستا دن بویق ازجاو هب ودا هلباار
 لساش تلاو رد همام تربغو سوانو ایح هدنزو مو ( مرش)

 لهجوااو ردهنساذعهرهزو وغآ هدننزو كلب ( كنرش ) رولک هنس اعم

 رددحاغا وغآ هک ردهرهزرخ مساو راربد جد لظنح رو د هد هتد زود راق

 ( هورش) یدالوا نا هدتنس هدام هرهز رخ رود فط هدب رع

 تغلو رد روهشم هلکءد یرهش رد دورسو برط عولر هدانزو هوره
 مان هد زو ن ور ( ن و رش ) ردیدآ ناولهم رب لصالا یتمرا هدیمور

 یاب (ابرش ) ردیدآ سوک کال یردار ناورشونو ردناو رش لد

 رد هشانعم ها شدا هد تخل دنزاب و دنز هدتزو اس هللا نام

 ردهسنسانع« قهرصوصو قمالمط وص هد-نزو ندیسر (ندب رش )
 رد دنسانع«نداشک و قجا 1 دل دنزاب ودز هدنزونکف ورد 7 (نانودت رمس)

 مطع ارم لو زور GD (رد و هرو داسا نی سس ینا باب (

 یګوکودو یا )رام لراس هدنزو نارک (نا )ردن درسا

 6 ان جت رع روید ید هرودغ) لق ادص ها راتعاوب رد ۹
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 هک رود هتک را غاط دالاد محف واو نوکسو است درس زود
 (كافرش) روشد یربلا حان هدب رعورورعز راب رفع روئاوا ریبعت خیاه
 هک روند هنسس قانا ةعاخو سسهتسهاو شاود قاط هدننزو كاب رت

 (هفرشو كنفرشو كنافرشو كنلافرش) ر واوا رم یش وط قانا

 هغ رق نادلوارمست ك>, هلباار رسک ( كرش ) رد هتسان-ء كافرش

 رفک هد رعو رونید یردج هد رع رافیح هدرلعوصعء هک رود

 هدنغاسق "روکردنالرقر هدو قارت هول (قاترش) رد ه-نساتنعع

 تب وطر هدنجا مرواوا یک شراص ردنا رغا هدنعابق بتودنا روهظ

 (ییارش) ( ردهدنرک ذ هموم نیش ثلاث باب) ردبا روهظ هدرانلوا بلاغ
 رار روشپ هدنورف هکر دباک ناثوا ربع جوکو ییاک هوان هدنن"رو یارص |

 یاب ( نود رش) رده مان« موق رم نارش هد رو نارغ (نارش)

 ندیا نالیس ندنجاغا ماح هک ردهنسانغم نارطق هدش رو ن وکلک هلیسراف

 رد ه-دساذعم هرکنک قلطء ردس رفعو یی رع ) هفرش) ردت وطر هایس

 یار ( ندیرش ) نولوا یسهوکنکو راب و جرب نوساوا یس هرکذک ماط

 یرب یرلارجا نعل هلصاف د ی هتسارب هدنن "رو ندب رغ هلبا هل مهم

 لراش لراش هدنکر رد هنسا نعم كک ودو قا قص التمو بقاعتم هنرپ

 هطوقنم نیش لصتم هل مهم نیس ناب ین وا ) رو واربع كکود
 نیس لوا نان ردلیشم اکو تغل ید هداب جوا هک رددنع#ر

 یکا ردلیو ی هلی اب و نیس نوکس ( بش ) (ردهدنرک ذهسحوتقم
 (تتش) ردیلباقم روضح هک رد هساتعم بئاغو تدیغو رد هنسانعم

 روئید نیتسهد رع ردمساددع شعلا ۱ ردراو یسانءنواهدنازو تسد

 هک رد دنسانههرائز ۲ یدید ردب رعمراضءب ر دندنلبقروهشم طاغ هلیاداص

 هتراتوس و رارلغب هن رالب ردب رلق اش ود با صوصخترب كرلتنا رص |

 روند عضم هدب رع رار د شل دما هک رد هنسانعم داصف رشد ۳ را رات آ 1

 رل رادنا رم: رد هسا :ه» کهز ه روند ماهبا هدع رع هک قهر: شاب ۽ ۴

 شان هلا هسد الف ول رارد رکن ر هماعردک وکو یراکدرک هب رلقم شاب ا

 هرب نالوا سعالمهشب رک هلبا قوا ند-قم رب شاب هدک دازک قواو هشمرپ |
 بارض م ۷ رد رود یرکا سوا هکر وند هتس ةتلوا قلاب 7 راد د تس

 س رک روند هل راس ۸ رولوا رع هل زان هک رد هثسانع» "راس هج "رو |

 + نوساوا ۷
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 فارو با رد هسا هد عل 4 نوسا وا € رو مشی راو لیقا و نوساوا ۱

 1 ا ( رد داسا نوم تا ن ES ۱۰ 3 ی ددلح لکه

 هاوهح هکر ح (نسش )رد هباک ندنا رادناکو نا رادنا ربت هلیسراف تاک |
 یروهشمهجرک رد یهام شوک هک رد هنسانعم فدص هلو نوکسو هلئس
 ناج رمو هرهم ردلماش هسباراو هل یلاشا تا یقیقح نکل رد افرا
 لولخناماو بارغلا فخو بیطلا رافظاو شو هب دبّمساو هی دمو ییلوق
 وشن هک هند نالوا یس هيمان هوق یتعب رواک هتساسعم هیمانو یک اروقرقو

 یک تاب و راهساو ناویح هلو ندسشناش كمروس سو یو بواواعو

 لارا نی ګر هاب راروا هکر ديما نیر" راځو روید هد هنشءاقرکشو
 هزوک هالقت كرضعب و ردب رلکدید کید هود هدیکر ردکلنکید نالوا

 یدوج لج عقاو هدسندیقرش هبرع رر زج ند خاد برعلا ةر رج
 نیبصوت هدنرلماکنه داصحو فص هن راج افاو رام نالوا هدنسلاوح

 هد صف "راب رارروکر لعق ےظع ندنآ قلسخ فرط لوا بو شود

 یراج اغا بودا راک هنآ كئب راحاغا كنارشود غارب ورد راب نشود

 نشود هدننامر نهرخو رارد یوکنرک اکارادرک و راردبا عج داکمکلس

 هرلنا فورارردشراق هلیاوص بودا عج نس هزات شود هنسودنک كوزام

 هد هام جر نشو رارد لزج رادرک اکو راردایق هاو بو

 هزدمو یا نالخوا هکردب رد كج هیلبا نوک نيج هدردام نطد رولک |

 نیش ینأت باب )ردرظن "هدیسر هد هلرا هم نیش هن و نیس رووا ریست

 ند ناشد یک ردیف تسهل نوع (تنبش) (ردمتن را

 ساساو لع هلرسرافیاک ( یناکتسش ) ه-دسانعم یدروتوارد یطاملعف

 هدشزو هتفخ ( هتش ) (ردهدنرکذ هم وعده نیش لات باب )رد هتسانعم

 لید مورد هنسانعم لسعو قعاقس وقم وب نتسش رداوءفم مسا ند نيش

 ناب یجت رب نوا )ردم رعم ویش رواک هنسانعم هحراتسدو قله و

 تل یزو دا هکر دهدسنتس هم نوش لصتم به نی
 هدننزو شو ( شذ) ( ردهدنرکذ هحوتنم نیش لوا باب ردلْسم ییاکو
 ددع قلا (زادنا شش ) ردیفدا مع هنس هدب رع ردیعهاد دعا | نددادعا

 هدنند رلیجراق رارید نوب وا شش هو وا لواو رد هتسک ناين واراق هلةشآ

 الاح هک ردو وا قورعم دو روند هد هلا وا یولوا درو ردقورعء



 هک ۱:۸

 توطرو يشع هک روش د هد ه هنک ل واورد سر ك آ نوب وا نائاو ربع هوم

 نسهناد حوا رهبوباب بوطناولا ددع قتلا هکر دو یتفص هیان وای و وا

 روش و دهر نس هلادر و رانوط دن نونآ هاوه هک درا یر یرب بو آ هنر

 هبا كل هتک ترد نوار واوا هدسنلا یسکیاو هداوه یدرد لص ۰٥و

 هرهزو می معو یرتشءو ل حز هکرد هتس بکاوک (وناب شش ) رود د

 قالطا هکر وک قاق هلیسراف یاب رک (ناتسب شش )ردرفو دراطعو
 هدننزو هک رس (هعب شش) ردمانشد صوصخمهنس هفناطنا "رو رووا

 روح بیکرتول هدشزو هش د رربد جد هننکر دبیر و راد ع ور

 (ناد شش ) ردفورعم هاکعددنابطالا نیب ردیعارتخا یشاج ردندنعون

 ةعرک هدب رعو ورادهایس هدیسراف هکردسارعک كات هدسزو نادنزرف
 نالوا هدف ارطا یک قشمرص ردناب یرلکدید دعا هرق هدیکر تو دوسالا

 اته هب یللتجوا هک هتترونید هروشط یبلتا ( اتش ) رواب راص هناتابت

 رد هے ران قمانب وا را هلءشآ یلاو قلاح ( ندزاتشش) روند

 0 )ر دک وک ناتوا تست هی وب لزم هکر دعا سانور (هرن شع)
 شاکید ند ه->جراب قلا هدننژو ناولا ) نایهش) رد هنسادعم ونا شه

 رد هنساعم ن یش ( دز یش) راربد هد هبهدر | رسو روند هرداح هو

 هکر وند هلزوج لوا هدننزو حرطس ( څخ شش ) ردیرعم جاعفش
 اراک ا بژرودلوط هلدا نوش روو نوذلاشوت نب رل غارات راه
 رولوا هاک ندهتس تاهجو نداسد (افرد ششو كرد شسش)

 یرفهج (یرد شش ) رووا دارا هد هد:ءهدوم یراسءیشو تلا خو

 (نوکزورشش)روند 4 هناخ نالوا یسومق قتلاو ردهیاک ندایند هدننزو
 تلج نيت رالاو تاوعسلا قااخ ترضخ هکردنوک یتلا لوا ہلاک حد
 قلخ هدهرول نم مانا 4 _تمکح قا هجو یلاع "دناخ راک وشا هتردق

 رد هیاک ندایئد هلبرابنعا تس تاهج ( نزور شش ) یدروب عادیاو
 یکنا هک هلبراشعا ذم قلا نالوا هدشندب رولوا هب اک ید نداوبحو

 رولوا هباک جد ندیکوک قلاوردب را ذهنم ردو لبقو نورب و رغآو قاوق
 یرفعج ( یرس شام ) ردرةود زاطعو هرهزو مم مو یرنثمو لحز
 قلا هدخزو ولهب ( وس ششم )روند هنوتلا رابعلا مانو صااخ هدنزو

 شش)ردنراىع ندلوصو غاصود راو واو یادو یرقوب هک ردنهج

 < بر #۶
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 کدو لسعو سمو نونلا صااخو رهوج العا (بوخ ةت برض

 شش( سورع ششم ) زرد جد برص شش ردوادرب هد و وا

 ۲ رد- رسا لقافش ا یخ واه نام . ( لا ش دن ) رد هتسانعم نوناخ

 ندنوپوا را (عتو ش) رب وفم رد تلف خرچ رک ر دف ورعء

 | جو شش.) روئاوا قالا هد هب هسسا نالوا هدف ضرعمو ردهباک

 | نازابراغ ( ناتز جو ششم) روئید هب هلیحو رکمو هراب ود ( یزاب
 | هدفت هطرع یکلعام هک روناواقالطا هدددنک لواو ردنالءاکناک دازاو

 هکر دنوک تا ناشلوارعبعت لاوش تس هلرا هصیص 2 ءاه (هسشم ) هلوا
 ۳ نادنزرف هل تګ یاب (ناد شش )ردند هینس تنس موص هدنآ

| 
 أ

 : در ا شا )ردنا هد هلرا برم فذد> راد سج هوره عبو ۱

 اد کوا اهر رد هد ;i رە اا 3 < کر دردح

 ت اولاد ساق ) هد ساما شش )رواوا اک ند af ققراصو كشوک و

 هیوناخ لوا هد رو ناتسحرک ( ناسا شش رده اک ندهشنک

 هاک ند راق هحوقو هلوا ققراصو كشوکو كولوس یس هم هک روند

 هک رد هدنمسر هع نیش لصتم هب هل مهم نيع ناب یجکيا نوا ) رواوا
 (ردهدنرکذ هحوتفم نیدس لوا باب ردلعسه یباکو تذل جوا هدیاب يکيا
 حشح فاو مڈج كالب روئید هام تسوا كزوک ( كەد سص رعش )

 بەل یراکد روتسوک هلتع سسس تنص كراراب هفح ( «دوعشو ) هدثن رو

 لصتم هپ هم نيغ ناب یعجوانوا) ردکلکیاح یس هدام رد ھتسا هم

 لوا باب ردا سم قفل ج وا هدیاب کیا رک رد د ا

 هکر د هسا نعم خاش قلد طم ( عش) ) دک هسحوتفم نیش

 لواو نوسلوایرونیو ناویحو نوساوا یغادوب جاغا ردغادبو لاد
 مالعا رارحا هداب بودبا حدق ینآ هک روتید هنر "رون, وب "روک وا فوج
 هکر دهنسانع« نادرناو شکرت هدتزو اعد (افغس) ردشاوا ند هسلاع

 هدتزو داوس (داغش) راربد ځد یدکورویق ردیاب ناروط قوا ثاکاب

 لاله بوروشود ههاج بب رقترب یتسر ردیردار كمر ندارینک
 (لاغش) یدلوا ورشد همسر هل.د وار كسر جد یھ! نک یدلوا



 روه هدندهع ناورشو ردروناج نالوا مع لاةح هدننزو لابخ

 لاهجرواوا ځد هدراتعم عرب ردمزوا عو نر هدننو لاک (ییاغش) یدابا

 هکر د هتسانعم شکرتو شیک هدننزو هان ( ءافس) ردلوقم رغ راد یموژوا

 ررلغب هن رالب هک رولوا رو-,ة ید زکلابو رد یفرط ن روط قوا كاکاپ
 ارك کرد توس ندیا روهط دلا ندکسا سيا هد زو رها (رغش)

 ه-ذعلرمصاو راغب یلکش یب رد رواوا ثداح هدن لا رايج“ او ك رال

 قالطا جد هغرابق ندا روهط هدقاا هلکه وروب لول و روند د

 یتغامار هدلوبت نیح كي وکو قلاق للاخ ندیلاها رهش رفش هدب رعو روئلوا

 عابا هدب رع هدتزو رکب رکش ( رب رغش) ردهش راس قمردااق

 هجاص رکا رد هانم ناشد رو هدنک | رپ و ناعط راط ردن د:

 فلج هدننزو كک (ك-ه)رولوا فصو هدنالک ناذهو هزرهو نابص
 عادبو خاش هلح وتفم نیغ (هغش) رده نسائم هو قجاو ناداو

 هک نوساوا جاش ناویح رک و نوساوا اش جاغا رک رده نحانعء

 تنوشح نالوا ثبداح هدقااو هدلا ندلامعتسا تزیک و رد زون وب

 3 کد هموعصم نی یاب دد سان قا 2و یهو
 ردف رط ردفرط نال-توق قوارد ش کر ر (اغش ) رد ه-نسانعم عش موق رم (عش)

 یجدردنوا) ردهتسانعم دافش ناناوا رکذ (داغش) روند هبع> هدب رع

 ردلعسد تفل E € د هدیابح وا رک رد هدنعنر E لا صخ هاو نا

 لل هدب رعرد هنسات و بش (فث)(ردهدنرک ذ هح وتم نیشلواباب

 ندنس هسکآک روند هبهدرپ و هب هحراب زانو هجا لوا فش هدب رعوروئید

 ربدکتو كايا بوذو كع راو هنلوا هدهاثع تروص نالوا هدنف رط یر

 ناصعتو هداب ز هدب رع هنن هلتش شک ورک هن ژانعه كلا لاذعو تا

 هدنزو هنار (هناعش ) ردنددادضا هنن ران« ررضو عفو صقنو دادزاو

 شوووب رواوا وارد ترد ید و یشاب رد شوقر تج وب ندق الح

 با یراتشو نوزوا ین و هک ردشوق یراکدید شارفوبا كرب رع

 تفر (تغش) رولوا یزرقو لوک و لڈد و یراص یشابو یراب وتو
 یرک و یرکاو خو و رد هس اعم تقمو زوجوا هدا هدشزو

 هدن الیک و رد هنس انعمرسهشفاب و هدنک و ن ایّنْشو رواک هثسانعم راویانو

 رولدناب راهنسا یسهاوقم یا رمو سوناوقو یشاک هدنآ ردیدآ هب رقرب

 چ وا هقش ¥ ا



 هک ۱۵۱

 هر اک ید ندهسول وردهوبع قورعء هلعهاوب هدننزو ولادرز ( ولاتعس)

 یروعد هدحالرا شک هم رمص هد ثنزو ج ایس (ج*اتفشس)رواوا

 اف نوکس ( كنرتثس) رلرکچ لت ندنآ ردب راروم د یلکاد هد رخ یراکد,د
 لث ام هب یراص رد هویمرپ هيبشم هپ ول استفش هللا اثم یات حقو
 لصاح هلقلشا هنیرب یرب ی ولا در'ر هلا ولات رولوا یرمرقو ضاب
 ردا حرش هلا ولاتف س لرقراضءب قح ردندنعون ولاتفثس هنيرولوا

 نع” تخرد هلبا هلوهح هک رح ( لتغدم) رارید یراالا اکوبراض«ب و
 هتعه ( هنفس) یدنلوا کد SA E رارد جد در دن رد سا

 هنغعوب تالدا شاراص هدناکش هطروء هکنا نالی رک ا کالا هد "رو

 | ردپ رود هد> ه؟راثک اهمرض هکر دیفدا مع اتق )د افس) روئد

 | فادنو حالحو رد هنسانعم حهاشفس هدش رو كنراکنر ( كنهاشفشم)

 | کرد هنسانهراسخاشیو رواد هد هنفعوط حالحو هاب جالحو رد هثسانعم

 ۲ هنلادحاغا لوا هدنازو فرفر (فغس) ردیعلتحو قاوروقو قاجاقا

 ا ردد هنکوک جاغاو هلوا یرکوب یرکا یک یس کیا نالی هک روند
 نافرعی وز ھی هدننزو كح ( كفث )رد هللا رسک یروهشع (هذفنس)

 لاو شفشآو شیکسا هلبااف نوکسو روند هی هنسک قاپابو لدلک نمو
 هود هدننزو لفک (لغش) زرد هد هب هند شعالاق لاخر واک هلعو

  رونلوارمت قند هدیکرت ردهدنس هل رم یرفامت تا هادراشروقد هتف
 ۱ فصلا هرغو ر كلاةرم اهرم هد رع روید هتک هریک هدان زو لا (فش)

 ۲ (وراداغفس) رد 3 هروسکم ن نیش ناب را روک هدزارتسو

 یرک و یرکا هدننزو تفح (تفس) رد رهزاب دارم هک امس یوراد قەل

 | (كزتفثس) روند هددها نورص نارع ندتحارحو رد هنسانعم جوک

 مته رذب دنمخ و مح هدب رع هک ر دسا یشک اخ ه دنن زو كر هب

 نمحهرق راضعبو راردبا حرشهلبا یردوت لزق هچرک یتا وب روئرد
 239 2 کت داوا تاج ناناوا ربل ید رغفصو نارورش ن کل ررید یوا

 | ها یرالادو هببش هیر رمجرحو نیکسکو ییالوط قرو یدنلوا

 3 داغ یمخو هجا ینالغ كنم و ردق عارذر قاسو قرغيو

 | را رب د یم یلد رفص هد کر رولوا لام هداوسو ترجو هج زواو
 ق° ءالمرط هدنزو GAY ) نیف.د) ردیدا [ كس كره ضعلاد-:ءو



> ۱۵۲ ۴ 

 (ندتفثس) رد هنب رانعم قمردزرمهو قغ المطو قم رمصو قمالمطو كعدو

 هدننزو هفصن هلرا همگ*نیثس (هنعنس) رد هسا عم نافش هدننزو ن دیدنب

 هل غ رګ هکر وند هنس هکببس شموک و نوتلا هک ردهنسانعم هوش

 یوم هحلک نشود هرزروان مکان ضراع نداکاکو فازو رار د هکب وس
 هداغوررید كحروب راکر تابق رون روک هدنلکش لبنس کروند, هنیکشم

 هاکنارونهد هنغوبح ېږ رج كراجالحو رونید هنادف كراو یرغوطو رود

 را ۶و هدنن "رو نیکسم ( نینغْ) رارردکرب قوع شاعاطو رارب رج قوع
 هد راهیدیصو ت ادرفه عیج هحرک راربد ماع هدي رع ر دیا لروحعو

 هنیجرکوک یشحو هماع و ماع هدیبرعو راردیاربسفت هلی نیگلاب یراچوب
 هفنصءیحاص هفح ند هبط تادرفم نکل راردا قافنا ود رون د |

 نالوا هدنندرکو رمکا ردیشوق كیکوا هک ند هتخ اف نینفش هلکعا تعفاوم
 یجرتعولد رونرد مت اهل تنگ ره ماگ هدب رع ردشودرپ ما انوهایسق وط

 تعفاوم وئد رد و یرلک دید كوا لرف یسع محو ردبا ناب

 زواوا )راک وک انادو مسسذت هلا نیدنفش یراعنو فنصمو ردشعا

 هلباریص هش طع یالب بوما وص هلرس هظح المرونک وک د بوت وص دیاش
 یرحویر نیغ د واو ردب اغ قلوا نیلا هلک جا فصووبدردمو خم
 هږش هپ هسارپ هدنواو حانجوهد هج یعویرح و یدناوارک ذافآ یر رواوا

 هلکنارواوا نکید یک هنک |هدنبدو لب وط ېک یغرب وق هراف یر وقر داو يحرپ

 كنب روعسا و كناوٌارط رواجو ردنا ثاربا مظع 2 هدقدفوص

 ضد را رد زوطاو هک ردراو جد یعوتربرربد ار اکو رد رغ
 قاب ىلدانقو ی رتعزکدو رکنا کدو یسهسارب کد هروناحو هدراد

 ردولنناخ یسهنکبا راسغیح بوڈسأب هنر ه-لوا قلاب ضءب رارید ید

 هتل ییدص) و رولوا نکس هدنتعاس هسسنانق یشید ناییرغآ هلک
 , قورضو رد رج تسوب ثدح نفد هند جاغاربو ردرهس ثروم عضو
 زولوا لصاح توادع هد را رل هس رس هنن روا هتک کا نق وهسمو

 هموعصم نیش ثلاث با) زا رد یخد شا توح اکا ند-تهج و
 رد هل سا لوم یرجو شا او لب هدع-زو 9ر ) وس ( ) ردهدنرک د

 ( رو تطار) یدئاوا E 5 هىا بعم سس هب اف نوکس (شئش)

 هدنژو هوش( هدوفش )رد سو تم رد و قاصص مدزو د

 6 مب#۶ *



 هک هحراو هنلوک هعج ندناوک تبس روللوا رمبعت هتفه هک رد دعوبسامابا

 لصتم هفاق ناسب یس: نوا )راو یصوص مسا كوت ره هدناساره |
 هحوتفع نیش لوا بای رداع یفل قلا هدیایکاهک رد هد نمر هع نیش

 ه د رع رد هنساعم شکر یروبق قوا هدخزو اش (اقش) (ردهدنرکذ
 نایب عی رذییارحص درز مسا هدنزو لفاغت هلفاق (لقامش) روند هبعج

 هلا لقاقش هدنراشن رارکاسا م ابطاروئید جد یطیلق اررج هک یی واھ |ا

 مکعو یرالضدا لرد نا ولسرهمو تالف خرج یرلکرت هرمشط ردفراعتم |
 یاب ) نودرتش) ردرثؤم وانت هدن نج طاعسا ردنالوا لئام هب وراصو

 ردءغسهرص نابب هکر دسارگگربس مسا هدینانوت هدننزو نوربرکم هلیناتحن |
iلوصا هدننزو قّهش (قةش) رربدداسحالا ظاداح هدس رعو وعربس هدزارمش  

 هدنماکنه صقر ردیسهراکح توص نالوارداص هدقد-لق اق لا هرزوا

 قلاح كبح راکر راراتوط لوصا هنوکوول هل رالا رلتاراب ضءب لدب نادهراد

 ثداح هدقاناو هدلا ن دلا عتسا ترک هلحوتعمفاق ( هقش) رار دنا رمبعت

 هروسکف نیش ناب تاب ) زد دا ىا طلو قرا نالوا
 رود نامعا قیاقش هدب رع هک رددلال هدنژور کن ( رقش) (رد :دنرکذ

aدود سس لصتم هب فرع فاک نا ی آلا نوار ردکعج فور  

 NE اب رد امس یت ءاک و تخازکس نوازو هدیابحوا هک رد هدنمسر

 ندا هدا شم نرو کاک ( تان شاعش)
 ( كناکش) روئوا مەت یشوط قلا هکر د هیاک> ندنوص نالوا رداص

 هلصوح هد رع هتسانع» ناد هنبح یعاسروق شوق هدننزو لواکح هلو

 نک ر روب هجشابتیاغب قو ہیک هکر دسیس قابا هلیسراف یاب (یویکش)روخد
 ندزاغو نکرو واورود هده هتک نورو هتسهاو هجا و رولوارهاظ

 تب رش ردقورعم هل-وه» فاک ( رکش)راربد هد هب یلدارخ ندیارودص |

 "هلابح هلغر نیربش نالوا یسهب وبحم ینازیورپ ورمسخردیعساوناب رب و راراس |

 هرالک ا-ءادراو یعانا قلا هکر دیا یرآ ءا يس ساجر و یدلآهنجاودزا :

 ییعب (بارکش) رولواهیاک ندننب رکش مالکو نب رش بل تورو کک
 دشزرجو ترفانم عون نالوا ثداح هدشنایم تسود یکیا ازاعو رکشبآ |
 هنلوا هببعت هلءاداب هک ردیقاق ولادرز (ماداب رکش) روئاوا قالطا هترباغم ِ

 هراب رکش (كر رکش) روالواقالطا هریلد "هدیدو باو هب هل رکش لمادا و

 < ین ¥ هک ۲۰ #۷



 رود ەد هاقرکشو هن کش قە رۋ هب رمو رار هدناکش قاری ردندنع و

 فورم نانو ارپ عن لرون رکش ( هروب رکش) روشد هرهبعو عاطق هدب رع |

 هل. اه یاز (هروب رکشس) روئاوا هر هلا قتسو ماداب و رکش ردکر وب

 ا رد هتساذعدهرون رکش هلبا هڅه یار (مب رکش) دلبا هل 8٥ یار( هرب رکش) |
 (هدنخرکش) ردیاک ندنرابنوالح مسبنمن ندیلربر كوب (دنخرکش) |

 یره” ناوخ رد هتساتعم ناوخ داش (باوخ رکش) رد هتشانع» ل: کش

 یک لاعیراک دلبا مبعق رکش ثفیک لهاو باوخ نالوا هدنسونا ر كب ومحو

 1 مادعم و دع هدخاصو روداو لالاحو تسح هدشنزو هدرنن (هدر ؟)

 ا ۱ کش) رووا Sk كن راک هی هثسک و او رد هنساتم

 یک وک و نیک یس هج کی اخر هکر دراشن ل ۱ راویسانعم شدهدننزو رر

 نالی ردنوک هدناج نیلک ندنفرط یکوک ضا دنعو روایحاص هنن رلشاب

 الو موظنءور وثم روند هروس وائو الحو واټط الطف ۲ رد هیده |[
 هب هنسک حازهو یوک هةیطا و برمشمهداشک و عبط شوخ ردعاندنایکر تو |

 هکر د هتسادعم یداش درک < رول واربع یاعشو قارعشو نس هکر وند

 عود كمع هبرک رواوا دراب یعومد رداکب نالوا ضراع ندرورسطرف
 | هنغادود ك وبحم ازا روئید دادقهدب رع رد هنسانهمیبرکش ۵ رولواراح

 رورس (یزب ررکش ) ردیداش هب رک (برطزب ر رکش) روئلوا قالطا
 ندم ال مرو ن رشو شلدو كزانو رداکب نالوا لصاح ندامداشو

 (تتسرکس ) روئد هکلتا تباصا هناشت قوا ( هجنز رکش ) رولوا هاک

 ییارعارجهدب رع ردشاطر ردیا روهظ ندب رع هیدایو هيب نشد ليف

 یاوسر هدننزو شزرو (شرکش) ردهطاق ید نالیسالط نقود“ روند |[
 ندب وب بل كلر ( قیفعرکش) رد هنسانعم قلوا و ماندب و |

 رد هلا رنک یروهشم هدشزو ندیعرم (ندیقفرگش) رد 4اک

 17 ورد اا ور راک ر د دفع كنررکش هدشژو كنرکب (كنرکش)
 یداوا رکذ هکر د هسا همر رکشو رواکهددنسانعم ثباتو هد ور كنر |[

OTE )هد 4 ۳ م یدالوا رکذ هک رد هتسانعم هدرکش  

 | ردن ؟ترومد هک رد هتسانعم كسخردس رعع كنه رکش د( مهر کش ) ردتخا |8

 یرکش یراکدید اولح ی ایست ( هش کر ردت هد هل.ا وا و لدار :

 هدتب رع رداولح فیطاو كزا ررید ید اولح همربق رود هاولخ |[
 ر واوا رهالخ نک درو هکر داب زاوآ هدننزو د( كنك )رود فان

 ۳ سم
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 قارو و ردفورع» "راس هک رد هتفساتعم روشط هدننزو كک ( تاک )

 رداص ندقاا نکردا یشمو ردکلنکیدرب رودءو هدرخ روئید هن نکیل |ا

 رد هلبارسک یروهشم هدشزو هلکت ( هلکش ) روئد هد هادم نالوا |

 نایعوص هدننزودنعم ( دنکش )ردیدآ تیالورپ هل اک نوکس ( نکش)

 نیطارخ هډ رج ردبا نوکن هدف ردنروق نو "رواو ینمرق یرلکدید

 هبهروسکم هلغلوا علاش هليا رسک هدنن رو ندید وس (ندیخوکش)روند

 لعف ند ندنیفوکش هد "رو د وچ ( دفوکش ) یداوا فیفوت |

 رمطظن (رکش )یدسلوافیقوت هر هروسکم ( ندفوکش ) ردعراضم

 هدنن رو ششک (شکش) یدناوا رکذ هک ردهنساعم لارفش هنن "رو

 یک نجت ام هدنن "رو هذیفس ( هنیکش ) روند هلاوج شئقوط هلت وآ ر صح |
 ندقار طو رار د رانا هلعونرب راروف هلع هنګا ردفرط نو رواو لوب رب

 ( رد هدنرکذ هروسکم نیش یناث باب ) روند نوب رصو كن هالا |
 قاغشو قیراب و قی ربا یر راو یسانعم جوا هدنن رو فالغ ( قاکش) |

 هلت هج یک را فصو ینائروتاوا لامعتسا هد هنسانعم نقرب ردهتسانعم

 قصب رد هنسانعم هدرک هفالک مشپ را ثلاث رولوا رھا لعفو لعاق مسا |
 "راس هدن "رو هفابف ( هفاکش) رونلوا رمعت لاقتف هک كا شلوا پاک |[

 كشپ و روند بارضم هدب رع روئلوارم هتهن رات هکرونید هنس هجر |[
 4 هدن راس ( نر هناکش) روند دهم هدب رع رولک هنسانعم هراوهک و

 رول روا هنعااراوط هکر و د هکتسوک هدش رولافع ( لاکش) روند

 ج هدا رو هدنفاکٹس ( هدنواکش) ردهتسا بهه سرس دو هل. و رکهو

 ( هنواکدس ) رود باقت هدب رع رد هشانعم نر بقنو یخ داد رب و

 نفاآ هک رود هد هن مس رخ نکو ردهتسانعم هدنواکتس هلنو و واو چ

 هد هب اواو نوکس هدنن رو شالقروند شاپت هدپ رعرولوا ربع یک وص

 بوضغوور شرتو سبعت» هلیسراف یابو فاک نوکس ( ایکس ) رده
 راکشو وآ هد "رو رکج (رکثس) رد هشسانع« هع ضوبتمو هرهج

 رواک لجاف مس ند ندرکسو رولک هتسام دا صو یی وآو رد هنسانع»
 ند رک نیسد دن یجدبا فا ومرهو ىج ردنص و یجب روب

 یراکدد یب رک هلبا هدد-م فک و رواک صا لعفو رد هنا هم نکس

 ( ندرکشس) ردلشتسم لعف ندندرکش هلداار ج ( درکثس) روند هروناج |



+ ۱۵۰ #۲ 

 قخریقو ق.دوو رد همسانعء ادا راکثسو دیو قلرا هدنن رو ندردح

ACT(هدنفرگس)رد فن كعاحالعورم,دنو هراحو ك4ا مر ھو  

 یکواو ھاسان عه ی ۱ ! رک: ردلعاف مه ندندنف کشم هدنن رو هدنشخحرد

 رود جد 1 نج روس بوالر î éla دلغلوا كثسوک یرالوقا و ق رون

 قم هلو كل رکنو قعاق و كجروس هدنن رو ندیشخ رد ( ندیفرکشم)

 هعوط ندان E كنغادود هک رد هنسک لوا( با رکثس ) رد هلسانعم

 یراکشرپ كحوک ناو ندنسجح هڪ 5 لذ اک حج ( هرکٹس) هلوا قو رر

 او زو ندب وس ( ندي رکش ) ردی رلکدید سونغار ارهاظ رد شوق

 (نتسکش) رد هن انس كلبا مرهنم بوزوب ییتشدو كجا راکشو وآ

 كلبا ضارعا ۲ رد هنس ەرىسکو قهرمق ٩ راو یسانعم شب هلفاک حق

 قعووكع ۳ رول واربع كعجوک هک رد هنسانعم قلواروهتمو لەو

 ه رددنسا-:ه«قاوا لسعحو قعانوا 4 ردهنانضء عاب و لکاو

 مزال هد رلانعمو و رد هنس انعم كانا مرهتمو قم ردنصو قهزو یرکسع

 یتفواویارمقو قار قبر ردندنلسد عاب کو تسکش) رواوا

 هدرلغاط هک روند هب هر هلبااخ نوکسو فاک حح ( تفکش ) رده رلانعء

 ه٤ اک ضو رد دیس اعم ی دمو یرکاو زارا« هدنزرط هطوا بول وا ندابق

 ۴۳ ۰ ردردصم دن هلذاک رمسک و ردردصع مس دا ند ی

 رد هثسانعم جش و ج و قلراب هژذاک عض ( نتیفکش ) ردتفل هد هژیسراو

 هلذ اکرمسکوروناو قاجاو قاراب .دکجج ارز ردذوخأم ندو هفوکش
 ) ندتفکش ) ردتذا هد هلءسراو Gs ا2 كابا بجو كلغ

 هلاک حط (هفکش) رد هنسانعم قاوا بچھو تاب هدننزو ندینسرف

 صوص,دنه نیطالس مظعا هدشنزو لابقا ( لاککش )ر دن هفوکش

 زوداقو نواقو رد هتسانعم هعطقو هرات هلذاک نوکس (هلکش) ردعساو ۱!

 قع وطوروشرپ و لاک (هدنب مکس)رلرپدرحطاةراوقهدب رعر ون دمد دنید

 تعدخ هنغلد وط "راغو و روند نطللا د.۶ هدب رع هکر د هن ک نایب

 هر روا طارذا طب ( ند رکو اهب راهج م ۹ ) زرد هد هراکتم دخ ندا

 ندکمروتسوک لكشلا عب رخ یک دوهب رازه كتس هلغمرداوط هللا م اعط

 کش ) رواوا اک ندکلیا هناهب و رذسع ( ند راخ مکش ) رواوا اک
 قالطا هرا هنسک ناهناو لوک او هتسرک و جا هللا هلودسعمو او( راو

 ډک روناوا #۶



 ۱ از

> ov} 
 یسمهو روید هروناج نالوا كروک ندئس هقان قلطء (یمکش) رووا
 رواوا قالطا هده ه-:ىک صب رحو لوک |نالوا هش راغو و هننطب :

 لءفنعو كءا ضارعاو كعجوک ۱ راو یدانعم کس هلذاک محف ( نکش) 8

 | قانوغ رو ۳ رد هنسانعم لکاو كع ۲ ردهنسانعم قاوا روهطعو [
 نیچو ع رورو ملکو ۶ ردردصم مساهدانعم حواوب رد هن -انعء تع رهو 1

 0 لوصا 7 رد ه:سا ءم هلیحو ر وزلو رکم « رد هنسانعم ےکشو :

 1 ۸ رد هتسانعف همغلو نو دورس ۷ ردنلیاقع لوصا ینوکر دهنساشعم :

 ردیدآ تبالورب هلذاک رسکو رد هنسانعم قلقشمو و تلوهسو تعالع

 | ماکوب ۱ راو یسانعم ید هل-ٍعجو نو نوکسو فاک حف ) کشر |
 | ددنالپ سنجرب ۳ رد هتسانعم تیذاو هجکشا ۲ ردهنسانعم ےرویقو |

 ف رواوا هدیعسوع هک رد هتسادعم لوصا 4 یدید ردنالب لزق راض عد

 | لدودیکو رکم ٩ رد هشساتعم نفئو برطو همشن ۵ ردیلباقم لوصا |

 | یکن اط رسو دصب رشو قالی و قجرایخ ۷ ردهتسانعم هتسدو ||
 قدعصبولوط هلء> وا قعرپ یدایوضع هلذاک عضو رولواقالطا هرلتلع ۱

 | رردیاربعت لدچ هغمقص همسر لواو روشوا بیعت تاک دچچ هک رد هنسانعم |
 هلا (یراک نکش )رد E مو س ی هلذاک ف ) دنکش)

 1 كاتوس زوس مو هم فو ٹو كجا لع یروماو كمر و قانوغزوب

 نورد مدهو رطاخ رمسک هلبا صب رعت و تمالمو نعطو كع |لرلذنورمعح و
 ردهتسانعءاداو هومش و زانو هلوکو  وهلربق هژدول و فاک حف (هنکش) قایق ٤

 مساند ن دیخوکش (خوکش)رونیدهبیپ رک ییفواكوس رد هنسانعم لوکس و

 (ندمخ و ش) ردلعاف مس (هدنخوکش) ردعراصء (دخوکش) ردر دص«

 قابو نکو ت هرزوا دمو كجروسو كارت و ند شورو

 رح 3آ E (دفوکش) رواک هنسانعه پھ وتو ق اصو قژروفورد هاتف

 ) هدنوو ش )رد ES رولو شا و رولیحاو رول رار دلبقتسه لەو |

 كحاغا راد هوږه ( هدوکش ) رداعاف مسا ندندفوکش هدننزو هدنزورف

 رد-2۸6 و کر ده ما عا رفتساو قو روند هنکعج وهن راه |

 یس هلقا يق هدیکرتو رعطا رهز هدب رع رد كس لک مس (تدس هفوکش)

 نوکتم هدنرارزوا ایقو شاط هدرل-غاط رد یس هنف س طو یتوا رکجو

 ساحل هز (سع هفوکش) ردءذاد ناسا مروو عطا ید نالیس رواوا



 رربد کج راو یویک رقاب دیکر روند خد ساحت فک ردیس ہجرت ||

 یک كوپک هدک دک و د درابءام هن رزوا نوجا دیربت بوذلا دسمب یرقاب |
 ردعف ان هتتلع ربساوب ردنالوا ضاب یلضفا ردهنسف هدناکش زوط عج |
 ققروف ندیهوکش ردردصءمسا ند نهو لاو او نوکس €
 لوهعحواو (عجهوکش)ر دلبقتسم لعف (دهوکش )رد هسانعم قلا تی ھو

 ردکلنکت یراکدید یتکش روهد هکر د هنسانعم كسخراخ هلحوتفم یاهو

 (هدنهوکش) ردهنسانعم قلعف روقو قلوایوئروق ( یدنهوکش )

 تدیهو كليا مهوو قثروق اونو ننیهوکت ( ندیهوکش) ردلعاف مسا

 رداوعهم ےسا ندندهوکشهدننزو هدیهوکنن(هدیهوکش) رد هنسانعم قلآ

 هوکش هلفاک ےن ( هکش) روغ دهتآ ننارکن بوی کوت هلغلوا قزوب یکواو

 ردلبقس لعف (دهکش )رد هنساشم 'رارتحاو مهوو تنه هک ردیف

 رد هنسانعم قلوا رارفس و برطصو قلآ تدیهو قفروف (ندیهکش)

 فا (اسیکش )رد دات لو ریص ه دننز و بیهن ( تیکش) |

 قاواوابع و قاواربص ( ینا کش )ردهئسانعم لمصحو روبص هللا هغلابم |[

 مدا (هدنیکس) رد هنسانعم كليا لمحوربص (ندییابیکش) رد هنا :
 رارقو لمص ور هدننزو ندمان ر (ندیکش )رد هنسانعم ر اص ردلعاف

 رص ورد هنسانعم بل و بک هلبا لوهح یاب (تفیکش)رد هنساتعم كلبا

 ربع قشکش رولک یمام لعف ند نتفیکشو روط هنسانعم لدم ورا زة |
 کرد 4تس اعم رادح هدخزو لیس ( لکش) رد هسا هم كابا رارقو

 هعدخو كرو هل یحورد دنواب و كتسوک نالب روا همانا رط وت

 شوم ر( ) (رد هدن رکذ ههوعصع نیش ثلات بای )ارولک هتعاعم |
 لناقو قارب و نرولا ليلو صییاو یندعهردوا ناصص هکرددنس ان |

 هل-:دش محفو اربد یخد راغلا مسو كلاهلا بارت ہد رع رد مسجرب
 یخدهدنتفادنراب و دن روردیاباقم نیش هکر د هتحانعم نطو ناک هدب رع

 رد موق نأ واري عت نتصهص هک رد د وام هکعو رد هیانعم ون

 یاث ( اثوکش) رد هتسانعم لیدنمو راتسد هدا "رو بورغ (بوکش)

 یراکدید یتشمرص غاب ثوشکر د ثوشک مخ سا هدیناب رس هلا هثنم
 د د فراغ هلب | تولا رذب ایطالانسب ردد ه ودا مخ ردناج

 (دخوکش ) دردص» مسا ندندسیخ و ل (خوکش ) ررهعم یرکج 1

 + لف #



4% ۱۵۹ 
 ELIT لا نر اکیا اس سه سا سره خر دا یو توت یو رک AED د ها ات هفت

 2 )ر دلعاف مسا ( هدنخوکش) ردلبقتس لسعف
 | رد یضام لف (دیخوک

 ال رد هدام كعارکت هرزوا دو قعاقو كل جروس ( ندو کش (

 | ندندیفوکش هدننزوفورح( فوکش) رواک هنسانعم قلا تدیهو ققروق و

 | قنجآ ( ندیفوکش) رواک را لسعفو لعاف مساو ردرد-دحم مسا

 | قلو ا مزهنعو قازوب رکسعو قلدابو قءرابو ق-اجاو
 || ردهنسانعم قل وا كياحو دلج هدنن "رو لوخد ( لوکش) رد هنیرل انعم
 قعر دشراقو قاط RE ردرد.صع مس ند ن دیاوگشو

 | واو (هوکش) رد هن ام قخردنالو و قعاق هش رب یر و قماعلحو

 | لکیه ولنک و شو ناشو تمظعو تباسهم هدتزو هورک هلل وهج
 رود 4 هب رق رسصتحخو كج وکو رود تعشح هك رع زده اوم

 | دوس هكا رود ۳۳ ولط نالوا ندنسارد یزو صادسزو:ه هدب رعو

 ٩ ردل۔ةتسم لف ندندیه وکش هد زو دشورخ (دهوکش )زروق

 (ندهوکش)ردلعاف سا (هدتهوکش) ردردصء لصاح (یدنهوکش)

 رد ۱۳ كلا نعتح و نانش ضرعو تد اهمو تمظع راھ ظا

 رد ها راده ا وطو كىز و قا: قلوخ هش زوس كن هنر و

 ۱ ردیففع هوکش هلفاک مین (هکش) ردلوعفم ما ندندیه وکش (هدیهوکش)

 دبیسراف فاک ناب یک نوا ) رد هنساشعم تمحو تبیهو ناشو ةو

Tlاو می بر تک  
 هکر د هنسانسهنادرعنو شکر هدننزو افج (اکش))( ردهدنرک ذ هحوتنم نیش |

 هدشنزو داوس (داکش) روند ه-عج هدب رع ردروبف نالو قوا

 هک رد هثساعم لاغش هدننزو زا هب (راکش ) ردناتساد مسر ردارپ مان

 : (ملاکش) رد دنا م موڈ راکش (لاکش) ردروئاح یراکدد لاعح

 | هدننزو ءانب (هاکش) رد هنسانعم عوجو ماعو ییالباقو نوت هدننزو هلاوح

 هدننزو یوخ دب ( یویکش) ردروبق نالیئوق قوا هکر د هنسانعم اکش
 ۱ (یودشویویلش) روند هزاوآ نالوارداص ندقانا کر رول تھا هک

 هد زو دافس (داکش) (ردهدنرک ذ هروسکم نیش ینا باب) ردتغا جد

 ۲ رد هتساتم لوانو لکا كوب هنس ( راکش )رد هنساسنعم موق مع داکش

 || روةج نالوا ره اظ هدنیمز هلال دیس تامدص هدنزو لاش (لاکش) |

 دنوامد (دنواکش ) رولک تساي دنواب و كتعوک و رد هنا ذم قدنخو



3 % 
 ر دامت لوف EDE (درکش) ردعاطر هد رق ناتسس هدننزو

 راکشو د.صو قءالواورد هنسأتعم لراشو لکا كم و ندرگش

 اس زو فیطا ۱ راو EE ا شد هد اک حف (فرکش) رد لس انڪم لابا

 یو 0 رد هتسانحم نحو زب رعو ولوا ۲ رد هنس! ارالدو بوو

 له سمو جد ۵ رددنسانعم بجو تو عج ودة فام مکحو

 ددردص مسا ندنتفکش هدشزو تفرک ( تفکش) رد هنسانعم حطنحو
 || هلیسراف فاک ( لکش ) رد هنسانعم للبم ننکش ردهنسانءم بخو بع

 كند هحرسراتچ وج هکر ون د هما لوا ورد هنسانعم دواب و كتموک

 یکونوبفو هو دراربد شوک دیکر ترک رد هتسانعم هرات ورد دنسانعم مت و

 (یلاکش) ررادوب هنن بویایچ زر و بوراقیجندن رزاغوب رلناووح یسهلوقم
 روند هر ۵ نسا نالوا حط هدنرزوا یرو ا قاطم هلبا واووانوکس

 (نوکش ) ردع نوکش هلذاک مع (نکش) نوسلوا كعا نوسلواتا

 هره روو ارب.« قع وط روغوا هک رددئسانعم رحاب ل افت هدننزو نوکس

 ھه چ نیش لصتم همال ناب یجترکس نوا ) نوسلوا هسرواوا ها
 ۱ هحوتعم نيش لوا با ردلعشم عل قلا زوئوا هدا جوا هک رد هدنعسر

 هخ رل دراب نیشدمو ناتنح» نیکنرو هدآ شوخو كزان (لش) (ردهدنرکذ
 ه سارا یرل_ثکید همر جو شوباب راس وبا نوا تار هک ر وشد

 اجاج هش را هناخ درآو لواو ھه راکتاریاو هنب رزوا تدمو قودنصو
 لکاکا هدراراد عزرا جد یھاطرا ضص» 1 رارردشیاب نود

 هتعان وا ناسا هصاخ روند هوضع ناتلوا ربع قلب واو رار د ولات

 (نیالش) روند هغاباو هلا هدنام لسعو قالوج هدب رعو روناوا قالطا

 یوبکش هلبسراف یاب (یوبلش) رد ه-نساتعم مربسمو مع هدننزو نیبآون
 یو هدنزو لولعم هللوهحواو (كوالش ) یدناوارکد ردهشسانعء

 هدنزو هنلب (هتلش) روند لاش هد دنه رار د كتاج هل رګ هکر درب
 ءاخ نوکسو مال حق (متفش) رد دنسانعه كلی دنر وسو قاقشفو ال هریک

 دراز د كن رب یر دکر دیو وا دین روح وج لا هح وتقعد هاه یانو

 ˆ نالبروا هلقلنغ راطو ردتغل ید تالش زرروا هما هن رادمقمو هنب رثناب و
 a SS E E ES A رس ی ٩

 هد و



IU F*دم  

 ردها ساتە هراک دب و Em ۳۳ ال نوکس (فلس) رود هد هب هو

 حرف هدشزو هنیمرح (هنیفاس) وه یر ار هدن رهس رقد رذا هد رفع و

 هدوتاجچ نو رد ةا ده یهلس مدننزو هلا (هیفلس) رد ےس اتوم نا ۱

 هدندزو کللد (ثال )رد ةو رعم 5 ےیل شو هلا هکرددآ تاتکر

 کلم ) (S.2 رد رغ روق هاوس ناثلوا ربع لواس زا ام واز

 شو دع هلیسراف فاک (شوک للش) رد هبا ه۰ لوا دوب هدشنزو |

 قاع رولوا یلب وت هد اغیراذ الوق هکر دکبوک كجوک ساجرب هدنزو

 ) لش ) رواوا واولعل رک ردب راکدید صام هدیکرت راقراص ںوآاص یک

 یعبرد هنسانعم رفاسم "رارفا یاب هلعال نوکسو ردیف تب هدنزو اق

 هاش ( یک هرولوو قراحو لاتسوپ و هعرح یرلباق قاا كران دیک هلوب

 حفر وئیدهد هس وص عاشو رود همش شهلسح هدوص هدننژو هبامرک

 زرده ولد رک راد ۵ سعاتعشآ مش )هدنزو رفت ( كلش ) ردتل هده ءال

 راک ( رل ) ردعفان هتلع قهبالط هللا درک وک رواوا هدنغلارا یادقب

 یو هثاب هدیکرو هدب رف هدنانو رار د جد هلیلتش رد ا هدخزو

 رطاش هدشنزو كنار اب (تساش) ردناب کرک ت یول ا

 هنرلکآ هدنرپ بولا رهصیراتوب یعاشا كنس هلو وانت یراطبوصو
 هنیرلع ا نامداو قشم هکموروب لوب هلنراطش قراروا هنن راد عم نی رلقاناو

 كوب ( كولخ) رد هنسانعم نابذنو نوط هدننزو راوه (راولش) رارد

 هدننزو نون ز (نواش) روند هز روق هایس نائلوا رببعت واس ه دننزو

 قرا وجا هد رعو رد راک دید قوسروب هدیک رت ردروناجر ند سنج لافج
 ید قرآ هو زو“ هداوخر و زوم هداوخر ورد هنساثعء نا اویح اب راح

 لاق هدب ر لوتفم یلتاق هلم ال حف (هلش) روند هناویح ارد

E>راو یسانعم یتا هلبا هد د ثم مالو وند صا صو هدي رع  

 رد هن انهم یکند لوب ۳ردهتسانع«تسرب تب ؟ رد هنسانعم صو تب ۱

 ه>را:بوطر نعل رد هنا دم هماح تل 6 رد هتساذع» كن یاجرب راط 3

 روند هدهکلیدت روسو هک. هریک و رد هنس اعم ناد نيک سو قایق ٩

 ھام (لش) رد هنسانع+زاوآو ادص و سس ها د یاخ (حاش) |
 هذن رورفغص ( ریلش) ردا تاذر ندعالسلا هيلع ىسع باكا هدننرو

 یو رد هاسا م 1 وک نواز هد رعو دوا 1 رک زهرا كرفس

 ۷ ی ٭ % ۲۱ %



 ر دیاباعم هراس روئلوا رابعا هت هلبا هطاحا دن نوت هک ځرز دصد ۱

 رد هنس ام ریش ) لیلش) رود هد هر هعاج و هکموآ ناللیک هتل خر رو

 و یو هک هر یو

 ردهاوک هب ر>یدنه عونرب (لش) ند درک ذ هروسکم نیش یناتباب)
 ثشخو دب رج بولآ هنب رالا یک تشخ نس هناد ج قرب هدنرانوک كنج |
 دنهو ر دب راک دید حح هدرانعس عرب ااغ زرانآ همد درب در یکر انآ 1

 ردقراسم هللا یدنه لج رتس روند هده وونم یدنه نالوا رول یساوا

 ردندهب ودا رار ذ لب کارا دنه رواوا یلدح قرنججآ یمعطو هیش هیاوبا

 هکر دهان نایاب ولرفاسو وازوا هدشزو تالت (تالس) رار: اب رھ نداو |[

 رد هتساسنعم یالش هللا فلا (اکلش) زا بولتروق قانا هللا لاح هکد |
 هدندراوب دو ردهنسانم نادوانو قواوا هد زو كنشح (تاکش) |

 ردیک بوقآ یب وص رولو باک رج هرهرمذط ندنآ هک رود هکلد نالوا |

 هد هلمال نوکس رد صوب جاغا هک رد هنسانع» غعص قاطم هلءالرمسک (ش)
 نیش ثلات باب) رد دنسانعم ہود رم كنلش هلمالرمسک ادرار د ا

 مو3رمو رد هنسانعم لولسوكشوکو قشهو(لش» ( ردهدنرک د هموعصم

 رد هنسانعم هنیفاشناناوارکذ (هیفاش) ردیساو ادنه هک رد هنسانعم لش |
 یدک رد هنس اشعه منشا هلدال عض اش )رداء لوایخد و ( ههاش) او

 هلشهج بلعت و روزو ردهرجاشمو هعاس تبسانمو عقومیپ و یتسردو
 یروق نانلواریعت ال هلال (هلس) رد هنساعم ل اص ساو بضع

 لح ثولمو راد معو ردهنسسانعم نانز جرف هلا هددشم مالو رونید هوالب

 نوتسوق هدو ضیح راب راق هک روند هنسهراب زب ل واو رولک هنس انهم

 رده رلانعم د.یعد سهاو تان هدب رعو راردبا دن هرزوا یرا-حرف یک ۱

 ا هدیابحوا LE ام دیه نا ید زوقط نوا)

 مد (مش) (ردهدنرک ذ هحوستف» نیش لوا بای ردسلقتسم ینیاکو تغلرپ ۱

 ندندیعشو رولوا هنسانمع ملواو رد هنس انعم مرولوآ رد غف موشهدننزو
 هسعدو لدو هعدخو هليحو رد هنس انعم ترفنو هک روا ردردصم مسا

 ردهنی رانعم غامد ناشی رپ ولقعلا شوشغمو هتفشآو یرودو دعب و |

 هحوو رولک رها لء ندنرلانعم كليا هلرحو كنرو قعادلاو كکر واو |[

 قارطو رده لام كىك ندود نکو قلوا دونه: و هب رکو یرازو ||

 | قاط ەد رعو ردیدآ ناولهدرب ورد رانعم بندو قر وذو نخانو

 روت قم ته هندی ری دقت کنار سست سم تن

 هک وق ل
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 [| ردهنسانع» تغارفو تحار هد دنه یالتگ نازو ردهنسانعم هحارووت

 | فال کوکر دیغاب سکو ک لری راق هک ردیف خاماش هدشنزو خاک (خاعش)
 هلا هدشو ردتفل هد هل يسه دژ كچ و ردیمسا یارا ناولهد رب وراردیارییعآ

 رددآ ناتسرب شت ند عضاو هلبا د دشت (ساءت) ردب دآ رعاشرب

 لالههدندی هواک ن ندا ردیدآیناروتزرابرب هلا هل. نيس ( سا ساعس)

 رد ل هد هل ادمچ» نی ڈس هدرخا قرحو ردا یئاربا رابمر و یدلوا

 ) تسرب شثآ هکر دیعباوت موق رح سا هدننزو ناب دادش ( نایساعش

 (هدنخاعش) رد هسهاعرلنآراپ رع ید ا رار واوا هرزو ی دعیراصن و یییآ
 هکر وند هبیر اتلواذصاخو نیکر جو یودب هدنزو هدنکارپ لا ههم نیغ

 عو موم قلطم هدشن زو هلاوح (هلاع) هلوا هڪ ارال ةهب رکو هتفعتم

 ردفورعم هلام مر ردص وص هزا رش هکر دعس 2 ۳ مسق ر و ردنا ءم

 ندنعلبدآد راهنو رونا واهاک د ندباتهاعو نداتفآ ( روغاک هماعم)

  ۹(دزنیس) ردههشم هفص ند ند هدشنزو ناما ( ناس)رولوا هب

 هننشاو كمك روا ندا مش ردیطام لمف ند ندا هد شنزو دینامر

 قلوصراخراخ ندقلزسوصو كابا شوه وقّةعاطو قغقروقو كما
 تشرمسو 2 ۵ ود ردیءج لامس هد زو لن ج ( لیا )رد و

 قالخاو نبی>ا یلبجو ترطفو ینامزو تاذ كنهنسکرب یی رد هتسانعم |
 رع لت اسو لکش رواوا ف دارم لکشورد--هل وا هدب دس د یر راوطاو

 كج وکو ررید د هر يلف قج هفواو نادف هتسرولو هزانو روناوا
 5 واک ےس اعم ےل اف تع اج و زد الدقم لو دحو قا

 هکر د هنس اعم یرسسق هدشزو یر وګر هل سس راف یاب (یرویس) |ا
 ب غ كبظعا یالغالع رد هن ساهم روزو رپجرسق ردرلباسءیعیبط
 مظعا كالفارب ز رد رمق یرود كنءراس كالفاو ى جمط یرود هنفرط

 لاذ نوکسو 2 حس (زمس) رردنود هلبارب جو دوز هک وک بوآآ یرانآ

 رخ هدب رع ردد راک دید كعا صاخ هک روند هکعا كزانو ضا هلا هیچ

 كج وک هدشزو رد( رع) روند ذس جد هدروجال كنر کو روند

 جرهصو ر وند هنب راعضوم وص یسهلوق» هکر یو كج وکو ضوح
 هضوح كچوک ل واو روند رم" هب وصرآ هدلوقر وراررد ځد هب هعنصءو
 ںادرکور وله یی وص روس هدنآو را راس هند كراج اغا هکر وند



 هع ۱۹6 ¥

Eدی دو قاوقو ردانفو تنر وح نالوا هدر صد لرا د هک رد  

 رو هدنتغل دنزاب و دن رهدشنزو ادع ( اس ) ردرظن "هدیسر هد هثسانعم

 دا روف (دانس) ر ولک هاهم وتر و هلعشو رد وه۰ هایضرک رد هنسانعم

 هک ردیمساش وكن ريه»دنن رواد رغ (ارشعس)رد هلبارم هک یروهنمهدنزو

 (ریشعس) رود رافلا ناذآ هد راد ان یراک ددد ك وک ا مهلت ر ۳1

 هشت ردکءد یغر ا ر دبک رم نیدریش هلبا مش هدنن 2

 شا دالا یس هوم لاین و هلاب و هرادغو ج هل. رط

 ندایضو انشور نالوا ناباغ هدا ب ریش هدنعولط تاتق او چو

 (ینکل نیرآر عع" )ردنا سادا سه ہک یف ندنا ( نیتشوک رشعم) رار د ا اک
 ۳و لکم هکر دیذاک TEES ES ع) ردها ندا و

 Er و ج: ا.ص موس ) رواوا هراک ید ندروئارهم ردءلضاس

 اموعو ندرفو سکس اص وصخ ) تالف عش )رد هباک ندباتفآ ( بات 1اع

 یدوهد معس) ردرونارهم ( رفع مش ) رواوا هانک ندهراس بکاوک

 ۾ یراق لوا هدننزو دنزرف هلا هج نیغ ( دننش ) رد وکلک "هداب ( شو
 ارش (هدنعس ) روشد ان هدب رع هلوا هحارلا هنر" لب هک رود

 ندعدهو ها ردب قلطءو رد را یواد هک رد هسا دنوم ناو

 ندیدنک بواوا دوخت ندنفوخ تاغ هک روند هر هسک لواو رد هدماسعم

 (لعم) ردیدآ رهشرب بی رق هر هک هدننزو روجر ( روکعم) هلوا شم

 كلی جو كردکر هديب رعو رد اق قانا نالواریبعت قراح هدخزو لما

 ردنددادضا هن رلانعم ممتشو قرفت هدیرع هلو” ن وکسو رد هنساسنعم

 جاش هد--زو خزر ( مغ ) ردتربع رادم قو هدف رطکب هڏ فو مچ

 رد هیانعم لوا جدول هلا 2 نيغ e) ) ردتعل دو ج رد هثسانعء

 قراصو روابراص های و روا آ هزوما هکردلاش هدننزو هلج ( لس )

 هادتسوه دچک ( داعش )رووا رەق هقالع روند هن راحوا دش رکو

 نس دنا ند یم یو ا یو هنا هدیکرت هکر د هیلح مسا

 هلا هلال یراص یو را ردیدآ كح رب ویشخو یراصردرا وراج
 (نریلعس) ردتفل ید تیلعت هل ات ر لدتا ناب هلا کج ناجت روس راض ءب و

 "هدیعو ٽسر تب هدننزو نج 5 ) رد هنسانعم دیلع هدنزو رهرپ

 هدهب هک لواو ردږعج نس هدننزوناطرس (نانعْس) رد هنسانعم ماصا

aاس سده اس مر بود مک سس یر بس  

 دوند #۴
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 هيل دخ بویاوصراخراخ یشاننده]رسوص هدنیافای ون ردکع رکسهکر وند

 دوخ: هدتزو دک ( دنس ) روند ەدە هعسو دوالثم لاقو مک كو و

 كلوباو قلغاصو رولوا لبقتسم مج ند ندیو رد هانم قادوخشاو

 اأ رداهب و عو روالد هدننزو هدشنز ( دنع ) رد هنسانعم یدو.هب و

 هدوع لوا هدننزو همر ( ه۳ ) رولوا لعاف عسا ند نیکو رد هتسانعم
 بوق ږج یک یسدل نصوص هدنرجوا كەم مدسقم ندرعاص هکر وند 3

 لاق یش هد رع هلو دیدشت و راردا ربعت یرغآ دوس هیلبا رطاقت |!

 دلنیفص و یابهدنزو یک (یعت)رولک هنسانعم هح ارووقق قاطمورد هتسانع ۱
 نسرکر وا هلباطخ یاب و ردهخ لانعم دفشاو ققروقوراک هحوئو كکروا |

 ندندیم رد هن انعم ندردیا هتفشآو نسرقروقو نسرابق یرازوهحونو
 3 ندع یو روالوا لامعتسا هل وک یا هدئنزو دیءد ) دس ( ردذوخ أم

 هدنسهدام ندیشیمانعءهروک هنکلوا رواوا یطام ندندنعو ناعس یر و

 شيا جوکو روزرپ دوخابو ندشطع تدش هروک هب یکیارونلوا نایب
 رد هنعانعم یدل خو یدلوص راخراخ یان ندکع رکسا و ندقعوط

 قاوا ناشر و هتفشاو قلوا دوخ و لک روا هدننزو ندیمد ( ندیم )

 رده رلاتءم كليا نا ففاو هحونو قاعا هل غاب رازو قئگاصو قخروو

 دن روم دخر ( )ودول ھم ایسنا او ق8وقو قوا رتو ضر و 1

 رونید هد هر هنسک نایلوص ت والخ < ۵ راولو ردلوحهم ماندن دیم ۱

 ربع ) رس )ر دلال سرا لاتو كا ےک ندو ما د و رشو |

 رون هدنناب رس هدننز و اسم (اسعس)رد هنسانعم ثارحو یا هدننزو

 (ردهدنرکذ هروسکم نیش یتا باب ( ردن واه ءا_ہض هک رد هنساشم

 رواوا نیکنسو تحس داغ ه صف یتدب ردرعر هدتزو راکن (راعس)

 راض »ر و هلارمشج رلضمب یرج وب رارابب ا نرل ال نکا عب اص لها

 ی ردهناداب هکرد هتسانعم هنابزارو رلیدایا نا هبا ۳3 قارقاس

 تنیطتهازو تاذ نسح هدنن رو لاهن ( لان) ردمخ یراک دید هزر

 ندنفرط یلامش بطق هکردلپ فورعم هدب رع هلنس قو رد هنس انعم
 ]| ردیلباقم هلبق هکر د هلرک نالوا ه دنن ایه ینیص برغمهلبا نیص قرمشمرسا

 هلب راتعا هترواو هترک نکل روند زار وب هل نسا ندلامم قالط» هج رک |

 تطو سار وت هدا تومه ندع” قویع علطم نالوا روه شم الاح
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 دلی ورد هديا بوه ندویص بید وز د لب هندیآ نویه ن د-اتع*
 ردترابع ندقلخو قلخ نسح هکر د هسنس انعم موقرع لام ( لبام)

 هک ردیسا شوکنز رمو روند هنجاغا مشج هدننزو دارهب (داشعس)

 رواوا هیاک ندنابوخ تماقو ردناح ر یراکدلباربعت تشوکناجرم هماع

 رونید هنلاد نوزومو هتسروئو هزات كنج امارمشج هدننزورایسب ( راثعس)
 لک اکو فازو هدنآ شوخو ارطو "ریس تاغ یراقارعب كلج اغا رو ره

 یارعش هلکم روک ناشیرب و نازب ر هرزوا فیطل عض و لاش ناب وخ

 دا شر وب نمراشعس ه داوقرب راردبا نایب هدقنور هلبا هییشناکا ناعبطشوخ

 دنز هدننارورکفس (رد-فعم) رولوا مرخو ریس هشم ردرج شر یدننام
 نوکسو مع (كشەش )روند مو هدس رع ردع | قشمرص هدتعادنزاب و

 ماصوص فرح مس ,دیکر کر د هنسانعم رک هدف دزاب و دنز هلدش

 هدننزو هعس(هعس) ردهاد یرلک دیددوشک قرع دهک هدراد ضع و

 دواک دی دشد لرد ید هریو و هدوس لغان ورولوا نددوسهکر وند ۳

 راق راح هدنن "رو مد OS هموعصم نيش تلا بای) ر دتا

 ییاص ۱ راو یمانعم ترد هدزو راجت(راعش) روند هتاف قاب! نانلوا |

 لثه ۳ رد هنسائعم قاتسودو تو کوس ؟ رد م با حو

 هیلوا یدبما قلوکوا هکر وند هب هراب لوا ۶ رد هتساصم رمظاو دثنامو :

 ر دقتلاو ضرفلاب ردذوخ ام ندندب راع دلبا ار مسکو مع مط (شرع) |

 هک یاصو هک توط هدرج الطصا ع زب رونلب وس هد هرواح یا هک رد هیساشهم

 شع وک هلو نوکس ( شع) روتاوا ریت هليا ۵ هید هل واو ملاص هلب واو
 نالیک هدننزورو ررپ (روشع) ررپدهکب وس هماع هکر ون د هنس هکیبس
 یلیشک اضهبرولوا همش هنخارم رص یغارهب هکر ولید هلال ع وئرپ هدننابز

 یراک دید ییاح عاطرلطءب یو ردفان هناا مج و نهد راروق هماعط

 کد هام باهش ربت هدنزو هلج ( هلعس) یدیدردتابت
 "دز دلب اک وب قلخ ردلیطتتم لکش قالرب نالوا ناباع هداوهو>

 رواوا هجوتم هلم سا یشان ندنناعل هکر دقت حرا ییقیقح رار د یدقآ

 یدب ىلا هدا جوا هک رد هدنعسر ه گم نیش لصتم هون نام جک ۰

 میس رکو اداوزان (نش ) (ردهدن رک ذ هحوتفم نیش لوا تایر رلجنم قغ

EEبودن روقو دو وص نعود ردیدآ تا نانلواربعت ردنک و رد  

CEE 
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 یمولط وصو هپ رد یکساو ردیدآ هلبقرب ه دب رعو رارکو ب ناغرواو بنا
 الا رد هت ساتم دشک هدنزو بد ( بش 0 رد دن رلانعم شک

 بنش رد داش نا زا ناطلس هک 4 یلاع دنیک روهشم هدٌشالو ناجاب رذآ

 (تیلینش) رار د نازق ماش بودا طلغ قلخ رد هل:هجوب قالطا نازاغ

 لو اب کارد هلاد فو رع» هکر وید تم یوب هلح وقم یاب و نکاس نوت

 زدعفاد یعادص ییایٌاسا رد هاررمس لک هنکع> نوعا يکیدت هرزوا

 | نا روس راضم لرد هبلح هدب رع رد هن سانعم تلبذش هللاد (دیلدش)

 ردیغارب ناجروس هدلوفر رایدد یک مدکچ راضعب و یکیج
 یتیم هدیدنهو هیلح هد رع هک رد هشدانعم تیلبنشیدو ( هل اش )

 ترا هد هیر ( فیدش )رد هناد یراکدد یو هدیکرتو همش رد هدعایو و 1

 || یدرمشک هدیکرت روند لیهص هدب رع رد هنا بسا ههمش ۱

 1 نالسراو رووا ربع همرقوا هنس یچاسس هتسهآ هدک د روک وصو عو

 ه-هج هکر وند هن وک تس هلءااهروهظو نود رم کو روخد هتسمرقیح

 اا رد هتسادعم لبو لاس هدتفا دن رابو دنز هدنزو تاس ( :EE رز

 "ی هد رو مر (عجش) ردموق مم تنش عج (ناتنش) روند هئس هدس رع

 هدب رع ردب روس ناجح ندنةرطرپ هک ینو ر كغاط نعد رد هنسانعم هوک |

 یرکو یرکاو ته“ هداف یغارط هکر دنیمز لوا یان رود لبطا فنا

 نبرسولةك ثااث هلوارورملا بعص هلغاوا قلایفو قاشاطو روج رقاحو
 | ردوّطء ناناواریعت یرغص هدناویحو ذحوا هدناساا هک رده اف

 راقنمیئرو شوقهدشن "رودنق(دنس) رد رعمراکنخ هدشنزو راکت ر(راعش)

 د هرامن هکرد سوک كو هدنن رو قرشا ( قیدلش ) رد هستم حرم

 قوع هلکنا هک ردیغوح ی رح كرلج الح هلو نوکس ( شش )رون

 هک روند هیامرخ لوا هدب رع هلدوت حو رارردنود یعوع هنوا یربو رار پرچ
 قلا هدننزو كلر هل سراف فک (كنش) هوا شما عب زونه یکدرکج

 رر د كنشو خوش هکر دب وبح تاک رح ن رشو عوبطع ۱ راویسانعم
 دنل مو هلداحو هراکم ۳ رد هتسانءم,رارطو دود حو نزهرو یارح ۲
 هنموط رخ لیف 1 ورس رڪ” ۵ رردهرارخقامحم ٤ رواک هد هنیانعم

 مدلا هرج” هد رع ندنعون eM (راک:) روند

 اوحا وهو و تا ENT رو حذولاع هلا دوعو اع“ رقاعو هل وا ءانحو
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 ناوسن ینکوک راردبا لابعتسا رایج اول>ورابعو ر دتا: ی راکھ, د كاکاو
 یان (رس كنش) رد ضیح ع یرادوهق هدوص یی ناوعتسالا دعو

 هدنناسل یولهب و روند هنيارش اه رخ هدنندرو رکتر هلا هد. وم

 یرصش هلیسراففاک (فرک:ش )رار د لیفص ر هماع ردلرعت ر مسا
 نددرک وک هلا هو رج رد هوب نائلوا ربع هر دز هک ردب فدا مو هدننزو

 ری رطرطو رار د نوش رس هدیانوب رد ردم ندنو فرج ولی
 فلت بوب نی ر هنادو نرراةارب كرلنکا روند هدروق نوزوا ناسلوا
 رد یس یاررب نددنه نابار ,دسننزو كال ج هلذ اک (كرکنش )ردبا هاو

 كنش رو نمو یدلک هننناعاد-ٍو و نار هدعب بوک هندادما بایس ارقا

 نزه اروردرماد تاکرح نب مشو ع وبطم هک ردف دا ی هدلوا یا ها

 نوکسو یسراف فاک عضو رولک هدهنساذعم لیف موطرخو یحک لو و

 هح یار ( نر )ردوا كود ف-د ردابروشد هنخشرغا كياهلباار

 ( لکنش ) رددا مع هدا یاعم هللا فرکنش رول نمهلبا همه. هک رحو
 دودنب راو ناصروقو رارطو یمارح یجسک لو هدننزو لک رذ لاک م

 هد دا دمآ تایس ارفا ردیدآ هاشداپ ر نددنه نیطالسو روند هنس هلوعم

 هک راردیا ربسفت هللا كذشم یثوب رد لغ سنجرب هلفاک محفو یداک
 ( هلکتش )رد هتسانعم رایعو نرهرو نسرخو ردپ راکدد قجرول تو

 مارح او لیدنمو دنب رک و قراصورد هنم انعمهشوخ و متلاص هه الو اک حف

 رد هنسانعم ناو سڏ نولء هماجو هندانعم هش ورو قا نال وا هدلراراک دعھعو

 (لیلکتش) ر د هنا دم لیطاو روخآو رارد هر كابانو راد رع قلطمو
 هد زو روکنا ( روکش ) رارد لفحز هماعردیف دا رهو هدننزو لد ز

 رودمو یعب یرکدروک هنشاب یربد هت روا لرداح یی رد ەچ هسي رداب

 هدهسنفشرغا كياو روناوا مسبعت ییشرغا رداحو یکبوک رداح هکر دەت

 هنسانعم كود هسا رداب یتسرغا كلا هدننزو كولقم (كوکنش ) رود

 نیو ٠ هدننزو لوبقم ( لوکنش )ردت هد هلمال یلدب لوا فاکو

 رارطو یک لوب و یمارحو رونید هوبح تاک رح نشو عوبطءو
 لوکنش هلا لوهح واو ( هلوکت) روند هد هه وطرخ لیفو رد هثمانعم

 هک رد هنسانهد راک س هدنزوزپ ر 56 ر هلا لوھ یاب )و وکنس) رد هثسانعع

 ریش درا هللا هلعهم یار هش راز ردارش نالوا لسصاح ندامرخر چ
 ۹ e را

 د هددزو
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 ن ساخت کر, راو یا۵ جواهدنزو a (Ê )ردا یجد هدننزو

 كرل راد تا رد داع هل نحو قلیعْسفو ال دروس یات رد هتسائعم 3

 همه رج ) هیکاس) روت وط هدرلف داوا یاب یآ هک یسهروام صح

 كدلا هلمال (تالدم )رد هنسانعف هردنکوا كحهروس رفصو كشا هدننرو

 هنفشرغا كيا هدننزو لولفم (لواف ) رد هتسانعم مةلاصو هشوخ هدننزو ۱
 ردهنسانعم قارغا هلا هد نیش حف (هش وش )رار د هکلف هد رع روند ۳

 هدننزو نکشوبس هلبا ةانث یانو نو ( نئنوئش ) روند هسطع هدب رع ۱
 سس هللا هففحم نو (هنش )ردهدسانعم نتشوئو یمزاهدتفا دنزاب و دز |

 شوحویادصو زاسزاواو سه ردص و ررر ص رد داف توصو

 وامر را کا یعا رد ته ناعهد خان راحو یک بسا لیهصو ٍ

 تاعاو ن رعو بسو روناوارمعت اہ هک یرلتنآ جەر واصنعرخ ولداصو

 لیهصیس هعشک تآ هلا هد نولو رو“ د ےابا .دیکرت هک رداد اا ۱

 ردنا نائاوا ربع زدنک و رونک هدنزو ید ( یش ) رد هسا سرف

 (ندینس) رد ید بس روند هنس یسات ماعطو رارک وب بیا ندن رشق
 عام هدب رعردهنسانعم كسلا ۱ راو یسانعم نردهدنن "رو ندیسر

 رد هاتف لس اواغو م وه ۳ رد هتسائعم ماعشسا و د ۲ روند

 (زینشس) رولکدنمانعم كهردکرب وردهنساذعم قلوا عمتحشو كکرب 4

 ( ءرنش) روند هدهبا قج هآ قواو رود هنج اغا سون آ هدنزو ريع
 كشدا هکر دکلما یراک دابا ردت هلج كرل ها وج هدننزو هتم هلسراف یار

 رروغارب هراک بور ويف هلبرلقمر بوی هاکاک هدا "ر ندنفرط یطرع
 كم "رو هدوص هدست رو ات (دشر ( ردهدرک ك هروسکم نیش یاب

 (راش) رد هتساتعم انس هدا "رو باص ( تاتشس ) رد هنسانعم تحایس

 ۲ رددسانعم تحابسو كم "رو ۱ راو یسادعم شب هدشرو رایخ

 رد هنسانعم ترخو سوءانو راع ۳ رد هنسانعم موتو ناو زسروغوا

 هربلف هتسروئو هزات ۵ هالا نکع هتک هدنآ هکر وند هتالو هیارخ ۽

 توادع هد رعو هلوا روهظ "هدزرمس کی ند->اغا رود هنادقو

 یسهصارپ ناب و یک هیس تدا هدخنزو ناتس (نانش) رد هنسانعم تءوصخ و

 ررددیهوک یاندنک هدزارشو نویسارف هدناتو رود هرات ناتاوا ریل

 هدوص 9 هتساتعم نانش هل اوا و (وانش)ردس رع هروب ص ا هداوفرب ۱

5 9 ۱۱ 



> ۱ 
 و ( هایش E و رو رووا لا قو زا

BRISرد ةا ادد ن رسو لفك و یرعص هلون نوکس ( نر رد  

 ردکحو كج هیلهرهم زو د-غاک ندنعو فدص هدي رع هلثش عضو

 ګور طا هک ر هکر ردځدو هنعون رغصلراو روند ید رک ا یاتوت

 قعءروترو و قو ور رعو رود كيص هدزاربش رد ر ک دید

 كم هلعاو كم هلکدو تاعسیا و یاکشت (نتفنس) رد هنسانعم ضا.عناو |

 قحرو ندنعو ناباح دلو (كنش) رود عاعم هد رع رد هتسانعم

 رواوایرک اونو "روا هک روند هدهرایخ سنجر و ردىعا هلغ نالوا ربعت

 رردبا لوات بوبا قاق هللا هکر مس هکر دیدا هاک عونرب و

 ۳ ااو سد ]| ةي ەد رعورادلاخزب شد رهدناسار ردو كدڈ س |

 e (ناکنش) ردیدا هب رقرب ن داف اضم دنفرعسو لرد یلاقص هکر

 2 نش (راکنش) رولوا عج ندنظفل كنشو رد دا تیالورپ هد زو

 هک رردیاریسفت هلاروګ ینو رواوا یرکاو نو روا ردرایخ یراک دد
 هلم هم نیسو رد هتسانعم هشونش موق رم ( هشونش ) ردقوح هدناتسب رع

 نانشا (نانش ) (ردهدنرکذ هموعصم نیش ثلاث باب )رد تسرد هد هلا

 هللاد مسکو نون نوکس ( هد ش )ردا یرلکدد ناغوج هکر دق

 نسح هرقو یکعا شوق هد-کرو تخدردام هدنامرک هکر دیس یردوت

 هلا هڅه نیغو نون ممض ( غنش) ررید هوهلا رذب هنمخ رارد ید یتوا
 هدشاسایمور هدنن روراغلب (راغش)رد هنسانعه رع)انرقی رو ول رغص

 ه دیک رت راردبا راکش نیط الس هاکذآ ردشوقر هیش هرفح ندساج روک هرق |
 رارروتک و اوا هدنراد مور شوقود رود روعذنص

 هدتاغ ردرعشر هلاون نوکس ( كنش) ردهتسانعم راغنش هلذ او ( رانش )

 رواوا e یس و رودو یرغوطو ضاس یاد و هدننآ سوح

 ۳ لود شدت هدناسارخ ا رود قواو یاب ندنرللاد

 ۳۱ ۱ اش و هلرخاعا ه اق وع یر وو دد رع هدر ع راض ەد

 e ریش ) رردبا قال-طا كلش هورس ر ےش a و رلي دابا رم سف

 یر .) ررد ید هنادهابسردهناد نانلوارمعت یتوا لروح هکر دة

 ِ یاس زد اسم هدیابج واک ردهدت عمر هک 2 او اس یو

 بش هدست "رو ون 1 وش ) (ردمدنر 1د هح و ھم نیش لوا تاب ریل 2

E, 
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 لء ندندشو رداد نداوا ورود لبا هدب رع رد دشآ ہک رد هتسادعء

 رد هسا رغاص هد "رو اوه (اوسر دی رام تیک و لوا رواک را

 رد هب راعع یجابرپ و نابرپ هديب رع هلاارد دشت روند عصا هدب رع
 تک ابا طقنا ندنرل بوق وص نع رد اخ رس ےسا هدنن رو تابح (داوم)

 4 یصرق یر ردودرپ دعشذ ی ضءاا دعو ردٌشوو یرلکدرد

 راردخد شقار وداونوا3 و هد رعررک هنر واردرپ هدنآ ره رواوا لاه

 ۳ "روارسارس( ارسخاوشس) رد ه۸ سانعم تاوش نک "رو رارش (راوثس)

 ربنعهد کر و نجلا كسم هديب رع ردنابنر ندنعون فساح رپ هدینابرس

 ناموا رمدعد هنط هودا ه ک هدنصم نکارد هعبارو فساحر و رد یوا

 راکو حوک شداورد هتسانعم نوطو راولش هد "رو لاک ( لاوس ) ردنابت
 دیدشن و یدناوا رک ذ هکر د هنسانعم تاوئیو رولک هتسانعم لفشیو تعنصو

 ردیرغصم لاوش هد رو كراب (تلاوش ) ردآ فورعءهدیب رع هلا

 طح و ( طخوش ) ردهتسانعم مو یارغاص هد اترو ییاوه (ییاوش (

 هدنتغا دلزاب و دنز هلاواو حج ( روش) رد هنسانهم هشوخو مهلاصهدننزو

 تسوعحو تااعح هدننزو هرود ( هروش ) رد هشسانعم ناعیشو قوط

 رد هنسانعم عرازو یک | هدشزو خون (زب روش )رد هما ٥
 نا ضو هدح رعرو د هنغ وح ۳ ها هو" نیو واو نوگس ( شوش)

 رارروتاب راوطهدنجا هکر وند هب هددنامو لغاهدنزو اغوغ ( اقوش ) رارید
 تفاو رد ه سام اغوش هدشزو ءاکرخ (هاغوشو هراوشو راغوش)

 (هاکوشو اکو )ردلد ندسی فاکو ندای واو یدیا هاکش هدلصا

 یاودهدننزونارکو (  نارکوش ) ردهردنامو لغآ هک رد ه-نسانعم اغوش

 زرید نار دلاب هلا نوب هدر ردیا ثارا نونج لواش نک وک ردنارب
 ردبا روهط نت مد دید ررد سرود ردک وکرب یهوک شضعبلا دو

 هدئس هدام سرود روند امعط هدب رع رار د جد فن ج و قع سرود

 ردو سام دک هد رو نالوح هللوهحواو (نالوئس) یدنوا رب د

 قایعشقو تالهریک و الی دنر ود ۱ راو یسان-«ترد هل اواو نوکس (هلوئس)

 ردربن بکوک براق ییا رددآ لازیمرب ندرة لزا م ۲ رد هنساتعم

 نعل رد هنسانعم هعاج تال ۳ ردهنسانع هرا هج ررد جد ترععلاذج

 ناباع هدنلکش قوا هداوهوج ردهک هکرد باهشربن ۶ بوٹ بوطوپ
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 قرتگیقیهح رردارمبعت یا ردلد اک وب قاخ رد هل نوزوا نالوا

 هدننارو رمحهم ( رموش )رواوا لایم هلغسا بتاج هلغلوا یلعت ردرا
 هک آ

 ی ۰

 و IK نالوا رو رو هدندوجو كثثسرب 4 رد هتسانعم هدامو

 عاّتساو یاکیدو یجدیشا هللا هذلابم فلا هدنن "رو ادنیم (ادنوشس )
 باسا رددلوس عج هدننرو نادلک (نادنوئس, رد هنسانعع یک د اة ص او

 تلعو یدان و تعا هدش "رو دنوا ( دلو دس ( رد هنسانعم ثراحو

 (هوش) ردیمسا دصصر هدناربا ( هی نوش ) رد هثمانعم ثعاوب و للعو
 ثعان وبس هلااه یافخو یدنلوا رکذ هکر ده سانعم هش هلا هروهظ

 نالوا حج مو راء هدنعوقوو دوجو تش هکر د هنسا نعم تلعو هداهو
 هدب رع هک رد هنسانعم نهارمب و تلءوک هدنن "رو یوق ( یوش) ردهنسد

 قاناغط راطو قاناش رپ هلاتو نیس نوکس ( تسد وشس)رونید ضو

 ترک هدننرواوس( اوثس) ( ردهدنرک ذ هروسکم نیس یاد هتسانعم
 هداوئاو رد هسا تعم تنوشح نالوا رهاظ هدقاناو هدلا هل بیس لاعا

 ۱۳ تر کو روت د هداه هکلوریک نالوا تدا هدمادناو
 رونداوش وک راک دبذ توا هرد الاح هک هوا قارودو زرد هثساراومق و

 هوا هرد هیاواو حف (دوش ) ردهدحاسعم نابرب قلطم هدب رعو

 رو رغصو ردیعسا یوا هرد دو هدننزو یهز (یوش) روند
 (وش) (ردهدنرکذ هعوععم نیش تا باب ) روند هتفلهراوبقو هریلهد

 رواوا فدا ره تشوردهنسانعم حوزو را هکر د فح یوش هدزووم
 قعزآ بول ول ردرد صم مسا ند ند وش هشساتعم یءاعا و قعو

 رکد هدهحوتفم هدننزو تاور ( تاوش ) رر دوش و تسش هد قوم

 رد نسا عم تاوش هدشزو راځ ( راوش ) رد هتسانعم داوش نانلوا

 رد هنسانءء یعارو ناب وج هکر دیفدا رو هدشزو ناش( ناوش )

 ځفورد هنسمانعراتسدو لیدنم هدننزو بوخ هلبا لوهحواو ( بوش )
 لتسعو لاو ردهنسانع قلوا لخادتمو طاحتو قشراق هديب رع هش

 نوسفا هلنکاس نیسو ح وفم یاب و لوهحواو (تسبوش )رد هسانعم
 یایردتفا هدهلنوت یلداب رواک هثسانع جالعو هراحو رد هتسائعم هیقرو

 سابو یک هلبا ه-مچ یاخو هفورعءواو (خوخ) ردزاج هد هلیسراف
 هدنابحو هد هرا و روند حسو هد رع رولوا ثداح هدند مو وفا

 Ëے چ نسب تاج و چچ ج تا سم
 # نالوا ٩6



 د ۷ ۷

 یروسح ۱ راویسانعمترد هللوهګواوو روخ دهدهنارع"و لرج نالوا
 8 رد هتسانعهرارطو یمارح یعسک لوب ؟ رد هدسا:عمایح یت و لوط ةو مرش :
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 ۱ ر رماقو رلقادپ هڪ ندنرب راسا عطق غادر, هک رود هرس لوا ۳

 ها تبالصو تنوشخ نالوا لصاح هدلا ندلامعتسا ترک ٤ هیلبا روهط

 "| یفاک ( نیکخوش ) ردیففخم نیکخوش هلفاک رمسک ( نکخوش ) رد هنسانعم
 | رد هنسانعم نیکرحو ولساب وارک ردنک ره ندنیک ها خوش هلیس راف

 دش هدننزو دو ( دوش ) رد هنسانعم قاوا ورک و تاریک ( ندیخوش)

 : هدرخو رد هن را :عم یدشواصو یدکو یدنکو یدلوا هک رد هثسانعم

 هک رد رعع تایئادوس هلنورسک ( قینادوش) روئید هد هره رد قفواو [
 ِ هدي رع هک ق لوا ندر د هنسانع ندشهدنزو ندوب (ندوش) یدناوارک ذ

 هکر وئلوا ریعت هللا تنونیکن دوو ردن«2*یلوعهک رونلواادا هللا ترورمص

 كماعط هک قازوط | راویسانعءرکسهدننزوروء(روش )ر دنت یک و توب
 ۲ راڕد قاروح و قاروش ه-کرت ردءاوا وازوط یمءط كن هنسف ربغر و
 هط یش ۳ رد هت سام كلبا رمش ج:6 ردرد صم مسا ند ند روش

 أ رد هسانعم سحو موش 4 ردهنسانماعوغو هس رقو یاغیحو

 | قلابچو قعشلاج ۵ رد هنسانع» علاطسحنو تخ دیو لا ار دکمتخ روش
  تتزوا یک یرک هدلعریو هدشیارپ 1 ردهتسان» شوک و یعسو

 ا قمردنال وب و قمردشراق ۷ ردهتساتهم كللا نامداو قشعو كعرودو
 فیظنتو لسضو قموب ۸ رد هسا كا تلکدو ج و قمقلجو

 نکر روب هکر دراوط راسو تآ لوا هلیسراذ یاب (۱ روش) ردهنسانعم كلبا

 ندباود بب اعم شب وروپ وب ھ٤ یرافانا ہر ید دصب نرالا
 ق+ءطو نالب روس هن رب یر, یررید هدنلاح ی ضعبا دنعو رددو دعء

 شعتیو شم انيق رداب روش برعم (جاب روش) روند هناورح اپ راچ نالچ
 یداوا ع هده اعط دوهعم لومعم داکنا هدهد روند هش وص تا

 قعردشراق ردکعد یجګ ردشراق حالس هک رد هثسانعم روس (ےل- روش)

 : "یه هبرحو كج هکر وند 4 هنسک لواواردهباک ندو هدول

 | رسا یب هقرح ہد زج الط صا هكر دهنسانءهع شا ةمدقءو هلوا دعتسو

 یراکرت ناراروند هدهراب راوس نالوا ےک ادا ییاع وغو رووا

 ه دنس هدامزوس ردردصم لصاحندندب وش (شروش) رار د ناراش ا رش
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 رد هام لبحو عاط هللا هلوهح "کرح ( مروش) یدوارکذ

 شروع شراق ردندنلبق ظافلا عباوت هد-زو روءوروک (روموروش)
 اغوغو قلناهشرفو هشقرقو رد هنسانعم ریقحو فیعطو موشو سح و

 (هروش) روند هبهسجت رف هدرخ نسواو رواک هن رانع» بوشآو یافیجو
 ژرجكنورابهکر دیعسا هاچ رهکو روند هعضوم لانعو قراوج هدننزو هرون
 فک( زک هروش)ردب رهندو جروسرونن د نيغابدلا لد هد رعردرمظعا

 ردیعسا ر جش یرلکدید نیفاداقا نندنعون خات( نیش ها حوتفع یسراف

 سطاو شل روسو رد همام عر او یک آ ها لوهحو او( زیروش)

 روح هکر اردا ناب هللا رتوش یو ردیدآو رادر و رود هد هنالرت شلوا

 رتشوش الاح ردا تیالورب هدناتزوخ هدزو شوخ (شوش) رد وا
 (كشوش) رد هسا وه شوش هد زورو (رش وش) ردذو رع» هلا

 رکشوم (شوش) روند هشوو لیحو ردهتسانعم بای ر هدننزو كش وم

 (وشوش) روند اوب رخ هدږ رع ردریغص هلا هکر د هنسانعم لږه هدنزو
 ترد هدانزو هشوخ (هشوش) ردهتسانعم نزراو یر اط هدس؛زو ودود |

 قلطو رار د هکب وس هماع روند هنس هکیس شهوکو  نونلا ۱ راویسانعم

 دوم ںارعو رازم حولرولوا قالطا هدرا هد نالوا هدیه هکبس

 رصد یراک دابا عضو هرلناو ات لز رکلودو هن رانوزوا رو٥ وک و ی ٍِک

 یر ادهس ۲ رد رل کد د ۵ تنش دا ۳ روئد هوش هددع وح

 ردخراعتم هد راند مع روند هب دصوص تم الع ناكوا بصد هرژوا

 هتش و نع اموع ۶ روند هشمهدرخو هشسهزبر كل هدسدره ۳

 ه دننزو عود (عوش) ردهنسانع كبر هتش روند هننغ موق اصوصخو

 رب بعآ هعلرصا هک رد هاا نالوا ثداح هدقالاو هدلا ندل اهءتسا ترمک
 هو روسحو ردهتسانعم جوو ساب ورک نالوا هد اولاو هدندب و رووا

 هضحا جاز هدنزو رافوس (اغوشس) رولک هتساذعم خاتسکو لوطفو |>

 ررر و كار هک هش را ر واوا فیفخو قآ لئام هب وراص هکر وتد

 دنزاب و دنز ه دننزو لوس (كوش) رد هنسانعم غوش هلنیغ حف (هغوش)
 لفوف ( لکو ) روند قوس هد رع رد هيس اعم رازابو وشراح هد

 تلکوش هلاک لدن مال ردهنسانءم لود ةو رداب ییشرغآ كا هدشزو

 شانرا هکر وند هنمااق لرلرخویف هلحو هم فاک (ک وش )ردفا جد

 هک قر ۶
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 تسذا دودا هدن زو لوغ هللوهحواو (لو)ررکود اک ایشموک و ینوتاا
 4 رهلس ور هروک و كو كمروکر دجرم نتدادو ندید هک ردهنسانعم

 ردیدآ قاع وار ندناریا ماشحاو رواک رها لعفو روثاوا لامهتسا هدنءقوم

 هدننزو كحوک هللوهحم واو ( كلوش ) رواوا یا هفص ندندیاوشو
 كالداو رد سا یتآ كرابدنفسا ةصاخو روشد هی | ااوتوولشت او كرکو

 هل.الو لوهحواو ( نلوش )روت د هد هش رغا نالوا هدکبا كج رکا
 | لوم (یلوش) ردهنساتع منهج هدا دنزاب و دنز هد-زو نکهوک

 | ردیما بکر عونر ندهمعت نانلوا مست یدنارویرهش هدخزو
 ناشرپ و رغتم هد زو ندیلوژ (ندلوش) روفوا یر هد اوخ سراق
 هدناعردو هتشکر سو ردو كعسود هراکفاو هشد دنا نوک اوک و قثوا

 هوم (دتم رامود) رداوعذع عسا ند ندیلوش هدیل وش رد هن رلانع قلا
 | رد هنحانعم راک هحوو بادب هدا دزابو دنز هدشزو دخ رام روط

 رسک (نمو*) رونلوا ریبعت یجعآ هدیک رت هک یجالغا هرزوا تب یتا

 نهلوو نحف هکر وند هیالرت شاوا سطاو شاروس هللا هی ازو مع
 یاشیو نلآ هدنتغا دنزاپ و دنز هدضشزو نز وس (نموش)رونلوار ت

 زب رول (' ره وش )ردتغل هد هله رسک روند هیصان هدس رع رد هن ماعم

 FOL راشو روند هب الرت شوا سطو شلروس هدشزرو

 ا رد-:هل هد هلا هم هم یاررو_كوار بد سط هک كم روس یا

 رد هنساع» كنا سطڏ بوروس ین الرت هدشزو ندیعبوم (ند ریه وش)
 | ردهنساشعء حالعو هراحو نوف هلثبس نوکسو نون رسک ( تساوش)
 || رر دءادوسلا۵مح هدسرعرود هوا روح هدننزوزپ روم (رنوش)

 رد هنسانعم ثراحو یک او روند هالرت شاوا سطنو شل روسو

 هکر وند ه> راهآ كرههاوج هللوهح "ین اتش یاد و نکاسواو (یوش)
 || رد هنسانعع حوزورا هلفورعم یانو رارید لمشح هدیکرترارروسهزوا تالدا
 بول و یوشو تش رد هن-انعم فیظتو لغو قعاهاتو قو و

 یاب وواو نوک (الیوش) رراک رعا لعف هدا تمون و رد هسا قعرا

 اسمطرا هد انویر دعا ناردام یو هدیاب رس هلقلاو مالو یناتحت

 ا وا هک ردموص ق هروک هفاصءردنابت یراکد د هعنارو هدیکوو

 راها هد غزو لا وک (لام وش) ردناب یرلک دید یمجرب ناوجو



 4 > نیش للصم ها اھ قم ی ا a2 یی روس

 ۱ نیش لوا بای رد جسم < اکو E8 ایر هاب کیا هکر دهدنسر

 | .ê اش ۱ راو یسانعم یا هدننزو هم (هش) (ردهدنرک ذ هح وتعد

 ۱ ۳ ردها هوك وکو داماد ۲ رد هثساتعم مظعو بحاصو لصا

 اضرو تصخر هک ردهنماشم عنمو یه 4 ردهنسانعم ناعبشو قوط

 كج ەد شک روند هکعا شک ههاش هد-تنووا 2 رطش ۵ ردیلباعم

 ندنلاشا هدیرسو تروص هک رود هر فسا سذ لوا ٩ رار د هش مک هدر |

 رربد راوسهش هبه ک سرافو یدنج هدت اغ الشم هلوا زانم هدب زک |

 | ندنکچ 2 رویصاهکر دف ی آ هاش(باهش) روت د زابهش هناغوط یریاو

 شئراتوص هدب رعو روند هب وص یزحرف نائلوا ریطعت هد هجر د ءا دا

 نالوا نادا موج هدراوجګ هدي رع هن هلبااررمسکو روند هدوس |

 راح قە ررد یدقا زداب کا قلخ روند ه هلطتسم *هلعش

 e رستداهش) رولوا هحوتم لذا یش ندا هکر د قرمح

 یاب (زابهش ) هماوا ضرغ وروز هاش هدنآ هکردنداهش قداصو

 ند رعج هد هثج ردشوق نالوا رعت نالب ندعوا ناغط هللا هدحوء

 (الا هش )روناوا قالسطا هدهناغط یربا قاطو رولوازآ یراکشو كوب

 هکر د هباسنعم لوا دو (هلاب هش) یدناوا رکذ هکر د هشسات»ء الاد ش

 هدناراردقوب هدنراد مور یسهدعاق جی دغاصو ردييدعاص وکی وک

 رغ اص بودا فب رګ رد شودقاس ىلصا ردفراعتم هدرارابد مزو

 یناوجرب ندابح ااب و اب رقا هرزوا یس ام هدک دانا لها دسنسکرب رار د

 ننه ی ا ک باوثا رخاف هداکا بودنا نی رق هداماد

 سس ها داماد تآ هداخژ ؟هل یا جد یسکیا توردش ۳

 3 یرجا وک: ۰ دقدئلوا ادا او اعد رارواک لد هندوبق

 ردا تدوع سوات یک مورح قساف می دغاص هراهل رریک هنسافص
 جد اص کما هدنفح هک نایلوا ج و دیفم یعس هد صار تح

 نیلوارپ هدنزورک هلیس راذ یاب (ریهش) رردا برض ولد یدنود ها

 هک یرلکلب نالواهدنفرط لوا ك: رادان لراشوق ی رد هنسانعع نا مھ لاب

 راتفر (راتهش) روئاوا بعد یکلح هاو رو رواوا هرادنوا هددانق ره

 ( ناجهش ) روناواریس عن ین ج هک روند هلت نيلاق نالوا هدرازاس هدننزو
EL IETS REDHATرز ما اس اند یه  

 ٭ ناجم #۶
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 هدناسارخ و رع ردبعا كن رهش و رھ هک ردیف ناحماش هدزو ناح رم

 (هلادهش) ردهدسادعم لسعو لاب هددزو دهع (دهخ)رد مش روھڈم

 كنابن نانلوا مبدا ردنک و روک ند ردیمحن كن هک ردیف هناده اش

 ردب رعم ندو ادهش راربد ش هشح و لایمتا قروو ك . هنقرو ردیمخت

 مال-سااو ةولصاا هیلع سانا رخ تاذج هلیسراف یاب ) ساب ود هس )

 ییا هدرشح زور ردنراشا هنب رلس اینا یاس ف راو كيني رات ج

 تعافشف طا ره ظء ءا ةاصع رد هل وا یطقنم هطورف ر اهن دصح

 او ىلع هللا وص مدآو رد هثعانعم هصح ساب هلب رابعا یرلەج هروب

 م یکبا كن وکر رواوا تراشا هد هن راد AEE مال ا هیلعو

 رواوا هک جد نداتاو هلل ر ابسعا یربود روح ا ردو

 ی نییآ رهش هک یس اغلوط رهش ( یارآ رهش )رار حا هباک ندیلقو

 قلوا رهش هدش ارآ ییصا رولوا هن-انعم یجدانوط رهشو روید

 ن رش درا رد هشر هدنار | (هیدازآ رپذ) رواک مساح سو ا

 یداوا قرص یسب دنک بودا مس یه اش كره, لوا ه ورش

 هکر د هصقا رکو جار هدهداب ره ( اوررهش ) رارد خد دازآ رهش اکاو

 ؟هزوح یدنک هلا مادقا هک ردم باقم اورهش روتاوا ممد د تقوا دقت

 یازمض (روزرهش) رواواریبمت دلبلا دقن رد هجا نالوا حار هدنکلم
 کانی اتا تدا هناعع تاود اخ رد رهش رب هد رق لپ اب هلا دو

 درع“ (یسرهش )رد هدشالو دادغب ظقاحوهد:::طاس هیاصساا

 رد هل_.عد كفاك شکر دقورعم داکعد شک الاحردره شر هدنسلاوخ

 ضير نالیکع هنف ارطا راداما راد هک رد روس هداب ( ناشم ره )
 هل. همشمهرگ.د ردیسهربتمه ماین دتچ هلو ) زانره 7 ( ردراص>و

 هرکصت دو دا وا د رح لا هص یدنا هدنح اودزا “هل اخ كک رس لے

 ندەسىضام نیطال تو الب رک (اورهش) رایدلنا لتفحا هنود ۳

 هل. اواو رج یدک هک ردمس 9 هرسأن و شوم كراحو 0 طرب

 قە را لو اموع هد" رو دو صدم ( دوش ) ی جار هد کلم ۱

 و یسخ هک ر درسا هدابر و ردیدآ قهرا فورعء رب هدقارع اصوصحو

 هکر درسا زاسر و یدلبا هیعس ی سا اوات هدنلحاس قءربارو نصر وړ,

 تورو هدیف-وعو ردب رول یر كد ۵تءءرب رار الج هدنن وک ت رلیم ور
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 رضا

Eرونوا مبعث ىل ماب فرح م اع وند هد ۵شب ات تل در  | 

 (هزورهش ) رد هشانعم دو رهش هدش زوزو رفا (زو رهش)
 دل رهش نو 1 ره هکر وند هب ی ڪر لواە دراو هزور f هللو-هح واو

 یاب (راب رهش) هانا لو وسو هب نک کک ع رو دک رطر

 ند رله اش دار نالوا یرمهض ات هک رود هک اسب داب لوا هل ی

 ےظعاداوس هک روند هل هداب كودو وأ E هلهج تک وشو ترد

 ناغعطرا طو شاعاطو شا ا5 زوددء دهد A) رهش) روو ا: =

 ( رب رهش)رولک هنسانعم شاتاب و ش للص و ناب و رد هنسا ا شاوا
 هدانزو رکب رز هلاواو (روب رهش ) رد هنمانعم رول رهش هدسزو رب رفت
 ه-:شرفرب و ردنامز یناربس هد هلبنس لياتفآ هک رد دیش روهش سداس

 زورو هاهو لکوم هد رزوا تای دع» تازلف میجو هرزوا شت [کرددآ

 عااروردلوحم اکا یتہشع و ظنت كلا ص مورو! نالو عوقو هدروب رهش

 هدنرادنعروا و ایروطروب ید نوکل وا كراس وګ رد دآ یسعس رهش مال
 ( ناکرو رهش ) رارد یدلبا داوت نوکوا باراد كلم رددومسم تاغ

 ( رورهش) رد رهش ماب مادا عبار هک ز دروب رهش زور هلیسراف فاک

 هرج یداوس هک رونید هزوکوا لوا هدننزوالها (الهش) رد,ْففم روزر هش

 روئاوا رپ هت یلزوکنوبق هک رونید هددزوک للام هک وک ید و ءو هلوالاام
 هوک هدتاوررپ و تبالورپ هداوتر ردغ طر هدننزو ناجرم ( نالهش )

 باست اعسر هدشنزو كذجرخ ( كنلهش) رد دآ مضوهر هدنب رق دنولا
 راربد فا طوء فرع فات وم هکر هک یصآ وب بیا سعی رد هنسانعم

 مخ یلغاو رو٥ هدتاغ هدننزو هله ( هله ) روند فاوا هد رعو
 یداوا رکذ هک ردیفدا رهو هدنن "رو هد رهش (هدیلهش ) رد هتسانعم
 هد د رو دعس ( دنهش ) ردانروس هکر دمع یانهاشم ( یانهشس )

 لیصا (هاشنهش ) ردهنمانعم یدوبهب و یکی قاعاصو کالوا :

 ندرلءاشداب نالوایرمصاعم هکروند ههاداب لوا رد ناهاشم هاش |

 ( هتشاهدس ) رد هیاک ندیاتفا ( تالف هاذهلم ) هلوا مظع هلهجره ا

  (هنکنهذس) رده اک ند هوظعتد کمو ۱ رديف اٹ هس |

 هللا ید مدآ )۳ و هثد ) رد هستم و واط هد رو ه!مص

 تحت ون عج

 راده د نوک م را هدننچ ردنراثما هخ رلفرشا فرط مالساا هیلعو اذ ىلع

 چ ٹک 3
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 ۱ هک ۴ ۱۷٩
 اب سس سس دن سا نمیاد اش ساب ی سنت سل نیو یا حالا نیت اب

 هس ر وشر هج !ا > یویئد مانا هل راشعا یرافد روت ما راو ثکم

aتاحرمهلاو سش اعلام ةولصلا هءلعرم وأ كالوا ماد تانجو ردرا  

 هتما هاصع هدی ده رادبء نوک مراء دوا نوک رولوا تراغا هر راد !اع

 رووا قالطا هد اهن باد سرو لب رابتعا یرلفج هلوا تا دن شح وراد

 نادت لوو هل مس هد الع ید لواری ۳ "رو ء 3 هلا سيس نالوا یماکتعافا

eTهب هتسا قبال ههاشداب ردیففح راوهاثس (راوعدس) ر اوا  

 یا و رده-اسعم قاد امادو قاهاش هدشزو ص ) یهش )روند

 نار شو واتط قاطهو راد هک قوصوم هل د امادو اس دز یتص و

 هیر هلا هطروء و دیار هک روخد هباولح یر عور ةصاخو ةو

 شوخورلیدت ارة هللاا طب هضدیا و ولح راض.؛رد جالک ار هاط رردا

 هک ردناکنز رهش مسا هدنزو نیم (نیهغ) رر اک دنس انڪم فیطاو مرحو

aباب ) ردیساخ ناکباب مش درا ردهداب فورعع ها ناو ِ فر  

 YT هکر دمع ههیش (ههش) ) EE هرو.- کم نیش فا

 یا ناس یک وا ییرکی)روخد لکو ص دد عو یدک کک

 2 او تفلو هر رکن زوب هدباب حوا هک رد هرنعسر هوجم نیش لصتم هب یناتع

 ی هدننزو رایع ( را رايش ) رده ۵ هحوتْفم نیش لوا باپ ردذمسم

 تاقاکم ه ضوء هدشنزونابع (نایش) یدنلوا فیقوت هلءلوا رو هم لا

 هک رد ناشو ایسنوخ ماو نوساوا تاک ك ون

 (رورش) رد هراد یراکدد ناق شادرف دک رون وخالامد هدر

 و اح هدنرلنوک كنح هکر وند هشت ردزاح هد هل رع یاب و هل.راف یأب

 ( یورش) رد رو شازود ندجوت یراقدااح یرازتسهم ارزو الاحو
 هد هن یدلشوء یهدوه واو ردیسادص قا اھا كردوم یومگش

 هک وک ییاود یراکدد اکرم هدنژو هرسساع هل> وتعمیأت هزمیخ) رود

 ردپ رهه ندنوب رطیش روند جد سولذیاو سویخرمس هدنانوب ارپ د
 ردنکسمینانسا عجو قیلءت هشاب ر دک وکر هاو یلتدح هدعاغو ی رق

 رد داره هنللا هيلع ناطث ( ید حش) رود یعارلا كاویم هدب رع

 یدل نی رط تارا هننعش سولک هلتفایق لوا هتسهودنلازاد شرق
 ینلورذوا تروص هکر داب رو عنداو قرزهدشزو دیم ( دیش ) هلیبسح
 الع ( إش )رد ه:سانعم هیاو دو ید هدنزو ادیب (ادیش) رووا ریە



> 
 هل راهه واهدو دارو لد یا د#د رد راک> هح هجورقرمب وديار ا یا درو دزو ۱

 درک وک رارید هج واد هکر رار رد هر وق ار دارت یدنءاح راقچ رارب
 هدننزو هنوجم ( هوایش) راړد یخد كاش اک و ردعفات هتلع قهب الط هلا
 هکر دمنوش هدننزو زب دیش ( ریش )ررد جد تشد ال روید هب هغب واق

 روتیدهادوسلا ةبح هدیرع روئید هب هسح هارس یراکدید یوا ل وچ
 شلروس هد "رو رایخ (رایش) ( ردهدنرکذ هروسم نیت یتا بان (

 تعارثروتکانیکاو رووا رمعت لر هون لف روشد هالر شاوا سطو

 ثهروس ییالرو تکوس الر هلبا "روک و" ( ندی رايش ) رواک هدحاشم
 (نابش) رواک هثسانع« تعارارو ككا نیکاو رد هتسانعم ابا سطو

 هدننارو یناک ( ییایش) یدنلوا رکذ هک زد دندان راش « دشت "رو نابم

 (بش) رود ید ته هدرد ها شجر خار هدنان الو ناصاوخ هدنلس

 بش رد هتسانم« شنا ۱ راو یسانعم قلا هلا هدحوء یابو هلوهحم یاب

 لوا ۲ رولک هد هنسانعم قفیاو یشا !راح ردیلباقم شقوب ردیف

 هی ددوت ناویح واسو ناسلا نوتلصا ندراطءا تلر هکر وتید ۵ عهذحو»

 هک هلب وش هلغب كسکوب رب لغو رو ندباتف | ترارح بوناروةج اجاج
 ٩ ردیسهرط یجب هناب ران هنشر ۳ هلواراوشد هد اغرو رم ندنر روا

 هب رک لوا ° روئاوارمیعآ ی رک رد هننس اده كنیدو كندو شوهدءو ةا

 رد هنسانءهمر دو نوک ٨ هلو ایشان ند هصغو هودلا لاک هک روند ه هحوو

 (ادش)ردرظذ هدیسر ید داوا هیفاع مه هل | بیط ار زردتهل هد هلذو رعءیاب و

 هدنن رو ناج ی (نایش)ردینالب كرا رد هنسانعم ييفاراع هدنن رو ابد

 ناش ړه دزه ر ندیدیش رد هنسا هم ناڈو ر و هدرمهر ردذوخ ام ند ند بش

 هعاتعم قاوا لان ہ'ررلو شعا و كا ردهنسانعم قلوا روض: و

 حج نحو طاحو قعاقو قرد راق هدننارو ندیناهب ( ندینابش ) رواک
 بشم ) رولک هنسانعم كابا شن محو قعکرصو كعردو رد هنسانعم كليا

 یزوس هک ردفرظ كج ه "روس غاب و لاب نرد هنسانعم الاب یر (الاپ

 ردابقتسم لسعف ند ندیییش هدشنزو دیز (دنش) روئاوارییعت كزوسو
 ( الببدث) رد هن رلاثعم رواوا شعرمو رردورولوا ناشب رپ و هدرمهر

 رد. هخرص ماکت سن ند ند دش هدننزو عف (ےش) رداشد

 باش )رد A۸ ےس اخه نازراو هاو هدارحهر دو و ۰ رد ر ) حس (

 < البو #۶



# ۱۸۱ ۴ 

 رواوا هاک نددرسو مرکو بذکو قدصو رداسع*و ضرا (الایو 5
 عاب "۱ ( تو باش ) رولاوا قال طا هنت ول وا تسوا ت تاآ كرلذحوحو ۱

 ۱ (روب+) ردهشانءم شوه دمو هتشکس سوربه* "و برطصء رد دالرو

 كيان ءرک راربد ید یمور ئان هکر ولد هرفن هذ زو رون ییهل-هسراف یاب

 نوکس س ( عش ) ردپ روب شازود ندجوت رونلاچ هدنرانوک كنج ردیکچوک ۱
 یر یلصفا و لات ناالوا رب بعت ناشو هک رد هم رد هلا هلح ء یا

 یجشسیاب و قنمرق رواوا ینہرف یک-ے> و قرولا ضب رع هک رد يمس

 قرو و لئام هن رفص یکعجورد ىلج حش نالوا یراص یکچجو یل وطر
 یاب ( دیش ) رار د ینمرا حج هنالوا رغصا ندنوا هرد یتابنو هیش ه اذس

 راد اط هد اغ هک هدست ر هوز دب وندم ءايض هک رد هثنحادعم رو هلا لو هم

 ءایسا كياتفآو ردیفدا ر عاعتاا رشک هدب رع رود دیش هلوا عتعنمو

 هعشعش مرج زر سما نیعو باتفآ نینجو ردن دنس هصوصح

 نت هدر مرج رظن عطق ند هعنعش س۶“ صرقردنرابع ندنراد

 تار (بادیش) یہا تنش جد ییارب رد ایسا رفا نا مانو ردی رام۶

 هکر د هنانعم شنهناور (دیهبس ادمش) ردیدآ تسر اخ مکحر هدشنزو
 رد مالسلا هلع نچ ءا لب رمج دارم هک ردیفدا زه سدعلا حور هدب رع

 ماسعط هدنرزوا هکر د ه-نسانع» تمت ناوخ هدننزو نال ش (نادیش)

 تالب وس هکر دناطرش روت (نمره ادیش) ردهرفسویسن قح هنلوا لوانت

 فالتخا هل راهظا نوک انوک تالابخ هدکواس لنا وااب رم ۳۱ رد هناطیش

 رظن لعاک دش مع ءان اکا ردا لالا شوڈ مو نو٥ یرلفرظکتو لاطباو

 اکوب ناطیشاا هنحنف را هال نم ردفوقومو جاتح هتبلاهنس هب رآو
 كنح مت (كنردش) رولاوا قالطا هدهب هدر تالایخ قاطو ردراشا

 نکل یدیارظ یهدشنوضفو شااد هدنرسهع ردیعسا زرابمرب هدشنزو

 ردقوب *یشرب یاخندنآ ارب ز رددوجواا بحاو عبط یدیا لعطاب یداهتعا

 ردار و زردوک ناهدننزو شوه هلا لوهح یاب ( شودبش ) یدنارد

 رد-ک رم ندهیصاصتخءاه ها دیش هلبا لوهح یاب ( هدیش ) ردوک
 ردیاتاو عاهلا مشک *یشو یارو هک ردهنحانع» دیش نادلوا رکذ

 یردپ هلغلوا دام باتنآ هدنروص نسح ردیعسا یلغوارپ كايسا رفاو
 هلکع | ه-ءراصء هلباو يک رد كنف ا لصا یدلنا قالطا دش

TEFL IRTP HT CGE KE PUTERبم رج و  nی 5  

 ےل ا تیک سو تا سس سس 2 دستت ستار سن > صج سو سس سد سس سس سس سس سس



> ۱۸۳ ۶ 
 كل رامعهراعو یدامعلاو یجدر هدف د روآ هز دز د؛ع توردااقو رس یا

ِ 
 ___ع__ رس دستی سپس a سس سس سس

 یدیآ هدتهدخ هد سا قاروخ رمصقیدا دیش ی حد كند و

 داد تراعو یارس هوک یدب نوګا ار دور
 هلا رظنم تفه هتراع لواو یدلبا اترارامعم بودا فب رعلو عازتحا

 عاطقاکا یترهشل اب باقم یزمهو تعدخو د مارهب یدایا هییسل
 ردش رش مسار ندا > هاسا هلا ج لاذو لوهح یاب ( رذیس) یدعا

 ندا > ءایسا دو هلان ءا نوکسو هڅه لاذ رسک (ریذیس)

 ردءابس ناطاس هک روند هنالسرا هللوهګ یا ( رثا ) ردقن رش مسار

 ا او روش ردا حر رار ددا هدب رع

 هکر د عسا شات هلا هد حوم یاب حف ( هیارمشس )رود نیل هدب رع

 ندندوسكنهایس نوبفآرولوا یرلعون ردو هاږسو ضا ردفورعء تابن
 یا (زاریثس ) رد سج هرس هار ضعبلا دنعو رولوا لومعم
 ورع ردذورعم رهثس نالوا ىكلملا ةد-ء اق كسالو سراف یرب راو یس دعم

 یتنواهردردقءناق و نر هدب یسهشاط ماش>او دارکا ینا ر دیسان ث ا

 دوس رادعهر هن رزوا هر 33 داق هد رغوب هدزوس بوب رغوط هڪ هد وا

 رار ردروط هیچی ا درغوب بوب وڌ هاق یریغر ا و ه روطزب رپ د
 هدااحره رردا ید ندنکلسو ندزو را وب راض د رار دا لوا هدعد

 هدعت بول وڏ هام ى5 ترا بص یک یس هام هزو ندریج یش |

 ییرکب بول وودوتس رار گنرب هدنوک ۱۱ شا راررداوط د وس هزات هد رزوا

 رار دزا اک ہد هدر صب و و رلکر راردا لواش هرک-صندنوک

 لسج رو ردیورم یییداوا یب رع هرو نم تفل و رازعیا ماعطنمسنوب

 هولصاا هيلع رالا بحاص ( رمشداا ریس ) روند زار هد هبا رو
 دالوب ناریثس )ردنراثا هثرللاع بناحرمةلاو سما تعلسطام

 ندران | اناوترکصب لیف بسام هراناو نانامرآ مزر نارزابم ( یاخ

 رطا قدوس ندنفلنقث-اط هک رد ه۴ لوا( رادنارثس ) رواوا هاک یخد
 یحرادقا نالسرا هلا لوه # یانو روالوا مست هعروک یدوس هیلبا

 هل.-راف ی ز ( نزامررش) ردنانکفا مدح نا ماد دارم هک رد هن اعم

 ردنآرا دن | دیمنارداهب نیک رادفآنالسرا هکر دیفدا مموهدننزو نکفارمش

 ندر هلبادوس هک شا دود (اب مش ) رد,دآص خر ندااجر ةصاخو
 ور ور و تو ترم موبر تست هی ست رم

 تا
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 غاروداب ریش صءب ادب ورد درس ام شااب ودودرش ردوو رعم روئاو اوا حط

 یابحف ( رش مش)ر رد زاسد راک ر ردةتاقر ندنعون زارمش هک ردا
 ردک وکر یدنهو اود هلباارو یناتح یاب نیت چ*نیژواخنوکسو هدحوم

 هل اید: قارخرلضءهو ید حرط 9 ردا و راح یت ٤ط

 ردراک وک یراک دید هاب ٤ وح قا رخو هلک رس ہد ہک ر حر طيش رد ا

 نالی ردنوک هن هناځخ سورع ندنفرط داماد هلږءان نارا (اهب رش )

 ماص وص مد رددهک نغورهک رد رعع هربش هدندزو جررا(حرش)رد هند

 نعوررمش هدیک ر هناعو لا هل 4 یاح روند للا نهد هد رع ردیغا

 قالطا ه هم هدنزو هماجرب ز (هعاحرش ) روناوارمسیعد نفارمسش یف رح

 رووا ربه قصوصو ثالوک هدیکرت روند هد هبا قجهغاصدوسو روتاوا

 رولوا هاک ندکعس و د ها عمطو قاوا لءاغ ( ندروخ ماخرمش ۱

 دوکس ساجر هدناس ارخ هکرد هنانع» تشخ رش ه:اک ( كشخ مش)
 یساولح تردق رد هتلر رولوا لزا ی رک هج هرزوا یرلفاربب كنحاغا

 هدب رعرولو مر یر ردعو کیا یس | ولح تردق ار زردندنعوت

 داتفو لوفاع رج“ یلص ا رار د جد هرم ص لاپ و یابءرمصب هدیکرتو نت شرت اکا
 یعونر و رار د یګ رذا نم هنلالوا هلاد-هش ك-ءون وب رواوا لزا هرزوا

 اکو هدیهر اف رولوا لا هل راراتص وب د ی۔اواح تردق راراک هل.ط انای>ا

 ضا و هلبا نیس رار دارم تش خرس هعاع ار د جد كدخرمشو تشخ ریش

 هک روید هبهءاج ې اک هللوهح یاب ( عا درب ) زرد ېب زک اکوب دراد

 حالسو یکلءوک مو ن وبرو هتون رد دماج قحا یکواو هالیو هصق

 یرجو روج دا رم هک یلکروب نالسرا ( لدرم) ردالما هنس هب :وروا
 ندعر وق رد ناقن ز زون مسا هدسزو ازربم (ازہش) رد روالدو عج

 یعاشط وک اد اکو رلضمب هک رب زدک وک ر لیتوسخو ققو لوطا

 نساول- لو. هوار ردندنعو هلگتسم رار د توا كلزو “راض حب و
 رد هن سا نعم ساةخرش هلح و 2ء یاز ) حزرش) ردندب زو نیلرنکم لوات

 ردوب یراکدید یدوس شوقیعب ع رحرشو یدوس كنشو هسارب عا
 فصف هدنسهلایشآ كل هسارپ هکر ربدرلوا یدوس كشو ادعام ند هسارپ

 ضات نکل هيث هنشاط ها اد كالدو ل رولو دم ردق قعرب

 یرلثساطنالوا هد هلاثم یلوانتو سراب وراح تهبط ردلن او اعمر و رولوا



> ۱۸۵ ۶ 

 یسدرمخدوس(هدزرثس) رد اقیب هرفظ نابهدزوک لاکو ج رخو تنفم

 یسدعع كنسسو دن ابو لبلق یدس كنسهدلاو رک ردقحوح نالوا ریست

 | (قزرمشس) هلوارا نو فرح ندنکیدانآ مان ءافیئسا هلغلوا لیلکو فوض

 نانلواربمن یتبا هلنوتوا "رح (هنررب-) یدنلوارکذ هکر د هنسانعم جزم

 تردقو توقو رو ر ( هررمشم) رارر ايچ عاب ندنرغوب هک رد هسا
 هددسا حر (راوشریثس) رد دعا جر ( رهبس رمشس) رد هسا عم تد الجو

 (ناورداش ریثس) ردپاتفآتب ددا جرب ردو اک نداآ هلیتدح قلوا
 ناناوار وصت هدنراهءدس قارب و هدر تچ صد و هدرلنآباسو هدربارمس

 | یع.ردلاصوی_ راترمص (هررشرش ) روتواقالطا هتتروص نالسرا
 نیا یلع ناد مم رش ( باغ "هزرشرنس ) روید هنالسرا بیهعو لانعم>

 ( نوک ف جش رشس )ردنراثسا هنیرلترضح ههجو هللامرک بلاط یوا
 ینالسرا یک هدرج الطصار آو هللا لوه یا (یقاطرش) ردنوکلمل "هدا

 روداوا برض هدنهح هن ک لدي وزغج وب و عەدم روشاوا ادا هللا

 .a اوتساوارعا یی دکر (ندرک رشم ) ردد اجرب (نو درک ربشس)

 تراسح ه هند لوهم راب و هنن ر روا نمد واد تنات بورد ارج

 هک ردراوخ راد رع غ رم (تشدنک ربسام) رولوا هباک ندکمردتا ماصقاو

 دانو هک ردثسو یراکدد نکحوک هدیکرت زار د جد !اکرد
 هرابلب نارا

 رلیدلباناس هلبایشوق یروا یتو راضمب ژریددرص هدب رع رارا
 هک رد هباک ن و هايس راف فاك ( لکا ریشس) ردیتوا نکلدوس (ایک ریشس)

 لبیح تعاصصت هنوکر نوجحاكنا هداب تیفیکروتلوارمبعت فیک رقاح

 بااع هرو م ترفکو  رولوا ااغ هاا هررابع هلبا نالتسرا هکر دیا

 دودسم هر روا هج وو ارو دوعص هب رملوا هنغامد راګ هدقدلوا

 یدروم كالثم ریگر م دن وشا رولوا طب سفن یدنکل کد ق الحزا هکر دنا

 1 ترک یگ دنر ندصاخیامدن كروک مارهد هکر لب دارا ناب هر رواهحووت

 “ج
 فارطا ینلوا ردکم مظع مارهب هلغلوا كاله هلبیس با رش برش

 | عاسو دیک | هشت هنساها اقودالب نالوا هدنتموکح رب رو هدنتکن#

 ارا ضو هیها بارش هن کر لد هب هنس کیا نوا هکیدلیا دب دم

 هل الوا رداق هلع ندن اخ هدغافز “هليا نودبا لغت هداز یک" وډاب رپ

 نزرمب 2 كردا ساق بو دیآ یار ینارا ص ەد ییسحاهدان ۳ یدار |

 هک هدنسهلاخ



4 ۱۸۵ ¥ 

 لوا یدةیح ءرمشط ندهناخ بودا شو حدق حاقرب هلفعل وب هدنسهلاخ

 موه هب رزوا كقلخ نوناشیوب نالسرارب ند هلا السرا هدماکنه
 د هروب مرا ء,داوارداو هو ط رلثاب ریس بو دنا فات یهنسک حاقر و

 طیضو 1-4 ندنرلعل و هدک دلبا هلجو موعش ھه رزوا بواک تسار

 ما رهد یی وورلیدتک بورووک یتالسرا بوک رلنارشس ب ودیا

 ایا كنس هکیدلیا راسعتسا ندنآو راضحا یرو نم هدکدستشا

 بودی اباوجو دریخ جدل وا رر یشمتیاروهظ ناولهد حجه ءدک دادج او

 نس شما بار شارهاظر دن دله دنس تعا دش و ت أرجو هکید د ماره هدهد

 مارهب هرکصندنآ یدابا لق یتتش ذکر مس هرورضلاب هدک دانا قبضت وند

 هدان ررلتو ا نامش ر دق قحوط ینالسرا مویلادعب هکیدردعاادت

 رد رک رس اهدا یوک یجرکس یمرکب كایکلم رهشو راذوسمحا

 لات نعل ( باما ریش ) رد هنس اہ رک رش ( یرک رش )

 یرال ود هدرخ ردقلاب دو عور ( یهام رثس) روئید لسع هد رع

 یرونه قلا و رولوا ددا هدتاغو هدننزو یزب ربت نهر یسهثحو رواوا

 راد هدننزو درس من (د رصرشس) رد راکدید یاابایق هکر ردا ریست هلا

 اع هکر وئاوا قالطا هتاذلوا هدندنع كولس لهاو رد هباک ندرداهب و

 توهال لاعو بوکج تادهاح درسو مرک هدنقیرط توربجو توکلم
 ظوظح و رادهقاذ ندنمناو شرت تحایسو رفسو ریس تاضاب ر هدنرلولخا
 نیسع ىم كاهجودو سنأتسم هلبا هیهلاراکداو خراف ند هاف

 (ع رعریش) ر دج د مع ریش(نادربش) هژوارابتعایب ور جان ندنرابتعا
 ردهناک ندهتست لاح هلداار رسکو ردیدس هسا ۳ رد هنسانعم حررشس

 ناج بودیا قدر هبیمدآ ناج « دنرعو لا ناب ددص هدنارواحمو

 یاب ) سکم ریش) ردیجرپ دسا (تالذر ازش ره ریش) رربد عر ریشو یدآ

 ارمص (عیلشو ریش ) روند تویگنع هدي رع رونید هکحتروا هلیا لوهح
 هکر دما رهش نالوا یصقاد سم هلم الو هجج» نیشرسک و واودمو

 قحهقوا هلحوتفم نول (هنورث-) ر د رهش نلنید فی رش س دق الاح
 هدیکر تو هقعس هدب رع رافدح هدنژزوب و هدنرلثساب كرآةجوج هک رد هل بودس

 ند ضا ماباودورد هام عامد تاعو لالتخاوررد هح واوص

 نت زود وكنرغا بولوا ضراع هدنرغا كنهود ض مو اکا ردض رب

 i ی یا و فر
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 | ورىس هدتزو قو SS ر 2 بوراواق ی لک و كنز و

 یدیا رواوا هدتمدخ رهجونم رد ار ا زرابمریو رد-لغوازب ورپ
 ردزپ ورپ ورسخ نبا مان هک رد هنسا-نعم یوریش هاب 3 (هیورش)

 1 e ر هد زو زر )رد رد a رداهبو جو وتو

 ۳ ا ا E هک تاتو کرک ااف رس

 رود لا نهد هد رعروئا وا رعت نعارثس قرک نخود ر مس و لو

 (كن رثس رود دنس هلو ەھ قطو نوه اوخیلقااو راح رع حرس

 نافیح هدنرل روب و هدنراتسا كراعجوج ورد رغصم 51 ریس هلا ريد صا فک

 ( هاکن رت )رد هج وا وصو و و E هدس رع روسد 4 الب ورس

 ةة ارا ساحو مالک 1 رسو رور فیاطا و وک هف رطورد رو رڪ

 ۱ هک رد هلن ویسلوایرب راویسانعجواهدنزو هن ر د( هت )رولو | قال طا

 هج ول وص هدسیکرو هفعس هدب رع راج هدنرازوډ و هدنراساب كرامجوچ
 | رواوا ضراح هدنزغا كرا هود اب رکا ردض عرب صوص هباود یتا رار د

 | نا واربع قدا ثلاث روایک ود بوبلواق یراکوت كن زو و كنبزغا
 یاو ردیجاغا سونآ (نیس) رارر ایچ غا ندنرغوب هاکتا هکر دجاغا

 | رردبا صص هبانالوا ندسوئبا یوی راب مغ نکل رولک هنسانعم ناو
 رود هنود شراوهشابرپ هدنزو كاب ی هلا هد نیس (كادشس)

 (كششر)ردباک لقانا هک رد هثناتعم نارو ردلمهتسم د هدیکرت

 هکعو روند هد ه تشوف لیحو رد رب تی اش هدزو كلش ین

 هلءالو نیش ج( هش ) ردشوق یراکدید ناغدةص هک رد هنس انعم
 لا هدنام لع ۀصاخو رد هنسانعم تسسو قشو واو كویاوسو تشوک

 ردزاس ع ونرب هلایش عص ( مش ) رود لش هدبرع ردهنسانعم قایاو

 (وشدش )ردیدآ لوقرپ ندنافنصم دب راب و رارد اح رش هلبا روطنس یتوب

 هليا هدحوم یاب (زاپ هشبش ) رد هنسانعم وه یشوق لیچهدشزو وم ېب
 هب هنسک ېچ ردنال وطو یب هراب ودو زاکد و ليګ هدتنزو زاس هنیک
 رولوا ےک ندناعهآ ( بانوخ ھے تش ) رولوا هاچ ید ندباتفآ روئید

 ندرشمرجور كلف ( هام هشاش) رد هنسانعم زا هشیش ( نادرک هشش)

 * ید



 ) توش ( رد اوو و شاش هلن اتم یاد ( كىش ( زواوا هیاک یخد

 ناربحو هاو و ینادوسو ی شوهدعو قشاع هدتتنزو ةت ر
 رد هنسانم قلئارمح و كل هع رسو یاناشورپ ) یکتفش )رد هتسانعم

 رکا رادیس هجرت قجا نيت هدد رغ ا هلا م عام (یروموعیش )

 رم تاون رواوا یک یاس توت وو یارب رد رجا ع ور یہغ كر

 ینحرف نولددق داوا هر لاکوزدق كی را یسهویه ردص و ضع اا رک

 نوعرفهن>ولر و رار د قد یرضاهکلشو یربخاناتسد رعرول واست ذلو

 لا هدنام لعو قلوح هک رد هنسانعف لش هدننزو ید (كیش) رار د یر ا

 هکر د هنسانعم قهللوق هشیاکروزهدش زوراکی هلیسراف فاک (راکیش)ر دقاباو

 شورع4 یک ودعنا تاڪ هدننزو نالک ( نالش) ) روتلوا رعد هرس

 ه ارزوو نطالس طاع“ و رد دف هدعاع هدنص و ص> مد ةف رد هویه

 هداوا یانعء هلب ا نالیشهدننزو هناوید هلبا لوهح یاب (هنالیش )رار د ید

 یعشم ردیدا قءهزا یر راو یسانعم جوا هدد زو ع (ےش ) ردفذارخ

 رددفلاب وال وهدرخ ساجر یتا ردب راج هتفرط نالیک رد هدنااید هوک
 هدتاورر وارار د ناب تباه دک رتوهرجز هدب رعر دراو یر اک هايس هد نس هقرا

 هدراراد وب لاح رد فلاب زدی آ ماقتلا نرل تربح مال ةیلع وان لع نین وا

 زوکطقااب ورواوا و ندنوب لوارداکد قااب روب زمیرلکدید یاب سنوب
 انالوءردهظعلءادا ثلاث رار د یاد سذو قلخ هللاا نوص نکلردیغااب

 (نیش) ردموزوا عونر هللا لوهح یاب ( هدهش) یک حشو هجاوخو
 دعقاو روتوا رد ما لعق ند نت هک ردففم نیش هدنزو نیس

 ردفرحر ردا تلالد هدد-ع زویجوا ند من فورحو هنساشعم

 یاب ( ورش ) رد هثسانعم تح اسو كءزو هدوص هدننزو باس (باتش)

 هک رد هام بدشو رد هتسانعء یاد قج هنآ قوا هدننزو وند هالوهح

 د (نایزاویش) رد هنسا عم خباب و دف هلغلا (اویش) یدناوارکذ

 یش اکو ششش ا هدننزو ناود (ناویش) رد هثسانعم نايا ابو ناسالا

 (ندنت اویش) رواک هنسانعم نازرو ىج هردو ردهنسانعم طانحتو جورعو

 زدهنماسنعم كعا ج رو قعالو و قهردشراقو قعاق هدننزو ندا خپ

 ند ندیناویش هدنزو مغ (مویش) رولک هنسانعم كلبا لاتزراو كعوتدو

 تیصعو تن هدنزو نحب هلا لوهح یاب (نویش) ردیس هغیص ماکتم



 هدنز و هدانا (هدو.ش )رد می عامو ناغفاو هلا نالوا مدد

 یسانع» تردهدنز و هوم ها لوه یاب ( وبش) ردلعاق مساند ند اویش

 لعو روط یناث ردصوصخ هلا وخ هکر داداو هرکو زان یرب ردراو
 عیار رد هنسانعم تذرعمو لاکو رھ ثاات رد هنسانعم نوناتو هدعاقو

 (ههیش) رد هنا عم اهب و نسح ضرعو نزتو ماسنح او ییاع دو

 تيش ثلاث باب) لرد لس ههص هد رع ء یسهیشک تآ هل > وتم یاه

 یسهکب وس ش موک و نوتلا هلا ه-مج* نیش  (هشویش) (ردهدنرکذ هموعصم

 نەم هر یه فورح راتفک یبعسب نوا) لرد هددنوادزوباوو نواقو

 ا نول کرد هدنر بستن تاکو تاغا هردصم هلا هلمهم داص

 لتصتم هفنا ناب یکلوا ردشع وااث هرزوا هع اخرب هردصم را هع

  E(ردلعضع تاک و تفا زکس نوا هدح وتە باد رپ هکر دهدنر هلحه» ۰

 تاعوش ءا .طالانی راد هلال یلدوس اةلطم هدشزو بات (باص)
 لزق زد نج ےسا لماش هتدارفا عوج رواوارببعت نکلدس هدیکرو

 یک یباغا داو یسهآ نالسراو یغر وڌ رفصو یتیکلدس جاغا نکل دس

 روند جاق هدب رعرداذا هک رد هسا عم باس باص هدناهفصا تغاو

 یاب ( هتوباص )ردنواق لهحوبا هکر د هنسانعم ل-ظنحهدهب رع تولو

 ررد نیعس)ا تش هدب رع روند هب یراق هحوق هدنشاب شع هلا ها

 رداه سم یوضنم رغ طاح رد ورعء هل یا وب , هد هلت هئساا (نول ص )

 یساشم هد رعو ردها صوص ارزو دو بناک (بحاص)

 یسالام هدر كح ەد لام بحاص ۰ رزدنا را یسا هدیکرت ردم ولعم

 هافرط مالسلا هلو ال ی لعیسعترمضح(نودرکرسفا بحاص) رار د

 بک وک (ازوج بحاص ) ردیضاقوریزو (اضما بحاص)ردتراشا
 نارعاش (نارطاخ بحاص)رد_یسهزاخ یدنک ازوح هک رددراطع

 رایجوبق و یرایجورق امطعو نیطالس (ربخ بحاص ) ردنایشامو
 هژوعم دصاوو یا و ىجا رشتو قرعءو ی اصحرعو یسادنخک

 رد نانیعتمو ارماو ارزوو كولم ( نارطخ بحاص )ر وشد هشر

 یهاش یر رده اک نداشس نا ةصاخو روتسدوربزو (یار بحاص)

 هعبس ( كالا نارئس بحاص ) لح ینبدلوا یر زو هلودلا رکن

 (كنس تحاص)رد وود راطعو هرهزو سو یزتشمو ل>ز هک ردهرایس

 < رغا #



 ی ی تا

| 
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 (یبص)ر ودوار ها زکک هکردنوی مو ثنحو رح هدننزو هرونت (هروص)

> ۱۸۹ ¥ 

 ۱ ناعاو لاصدو ر وناوا رسد وار ) هکرد هتسک نیک بحاصوروقوور ۹

 EY ندا عدشلو ن “ءا بولا :] اط ۳ رهو
 ۳ وتو ۱ قالطا هدهب

 تناطوو ترطوو ردب رلزرمضح م ادلع یسع ( اص بحاص) |

 | یدلباتئشد ندنآ یاب كلت سرب o سا هنسک رب یبحاص ھه لا ۱

 حر رار د صا الق رلب رع هک نارد ردروٹ حر, (ناربد ن نيع بحاص )

 ۱ بحاص) ردیکو ک ش ! دنس هل ربع یکروا كنتروص رو عقاو هدرو نه |

 1 هدنئزو هراب (هراص ) مالس ]ا د.دعو ا ىلع ی eS فک |

 ینیدصب نال هدسیکرت رود ریفصلا فول هدب رع هک ردیعمآ شوکلیف |
 | یعانلق رانات رلطب و یغارس قیلق کا راضعب ر دعو مغص كنابن یراکدید :

 یاب ناب یبمددا) رده اک ند افا (فسو رزعاص) راردیا مست

 تغا ترد نوا هدناب یا دک رد هدننهر هل مه» داص لص هر هدحوع ۱

 3 لوا ( ناک حاص) (ردهدنرکذ هد وقم داص لوا باب ر دلم اکو

 : یداعكعا قشع هل اما حایص دص خدا یل دلوا فداصء کرد هناسک 8

 رد هانک ندباتفآ (رهاوحغابص) ردهبانک ندراق (راکنت عابص) هوا

 رولک ند هم رز 0 یسوا ردو رعع یاس کام مسآ هدشزو یبغ

 هدن دنع یحاص تاراثحاو ردیس هراصع هدلوخرب ردروهشم یکم ءانس |
 ۱ قا با ( )وه اا لّفطو قوحوح هد رعو ردیسهراصء ناغوح 

 : ا ےسا هدننژو رابغ (رابص) (ردهدنرآ ذ دموعصم داص ۱

 هشاط كبو یو هدب رع هلا داص حفو ردوراد یراکدد قده ۳

 || (هماخ تسار حص E تسار )روند ه هسک

 هلوب و ردرلناوج محک و هزان ( ناور جک )رد ار عن هک ردق داص حص
 هدّتفو حا ص یرلب اهذو تانا ا کا روناوا قالطا هدهرا ردا سه نک

 ےف رڪ هکر دب ذاک حص )ت حو ب ۳ مس حص) لح ییددلوا

 ولو هاک ندنادهازو نادباع نالوا رمسخ ره" (ناشش 1 حص)ردلوا

 باب رپ هک ردهدنتسر هل مهم دص ن هم قا نا

 ندقداص رعف د ( مس یارحص) (ردلعنم یت و هنر و
 جاورا رد اوع» تو ام هکردلوھال ۽ 1e ( تو 5 یا ری ) رد هاک

 ردیلباع« یرمهع ماعو توسان dk ردن را.۶ ندیغ le) صت EEE وعو



€ ۸ 

 رونلوا قالطا هر هنایهام ۱ رال « هدنژو تاهیه هلو OG !_:یص)

 توردلوط هپ وکر هلبازوطو وص یرلقلاب هدرخ رار د هروم الص ه دیکرت
 زاردا لادمەتسا توز وسو توي دلج هدا راردبا 23 د_کلوا جد

 راهنو لیاو رددا--ْذو نوک مع kË نداد ( كرود نک
 ضرفو ردساطرق 9 یاضب یمص (مس ن رک روئلوا قالطا ەدةلب ر تعا

 رد دهب اک ندنزونرب (میضور نهی عطم نک) رووا اک ید ن هدر

 ( رز هسفیحص) رد هاك ندنفلیدیآ لوا كني رب حایص (رعم غبت نسفص)
 ندفارس شهراراص هلا نارخ ر اتو ندراهن "هرهحو ندرون ارهم
 ندتنس هرهح شلوا نارفعز كنرمه هل عْسع درد كن هراس قثاعو

 4 هم داص لص» ه هط وعنم مع لاد ناب ییج درد ) روئلوا هرانک

 (ادص) (ردلعشم تاکو تغل زوعط هد وتوم تأت رب هکر دهد نع“ ر

 هدرارب فو والثم دک و ماجو هد اتننهوک هک رد زف | دنن هدزو ادا

 هد زع رونلوا زیست وعناب را ردم نالوا سکعنم هر ورک هدف دارغاح

 (ند رک خاش دص) روناوا لامهتسا هدسسره ازاګو زد هات »هول ید

 نيدشلا قدص ) رولک هثس انعم هراب خاشو رد هلام كلبا هرابزوب

 هدراهحو لص قدص) زدن ندزورفا اع تراشه 0 وز فدصو

5 = ۳ 3 5 = 

 لسه یه روس ترد نوازو رد هیانک نشا تملا 7 نآرق (دفع

 ردک.اف یحزوهط هک كالفالا نالو (تالف قدعص) هل راتعا یتیددلوا

 رواوا هام ک جد ند اتهامو نداتفاو روند دیګ سرع هدعرش نا

 یقدص بک اوک ناتاوارم 3 شعلا تاغ عقاو هداج لا تطوو

 "لا ( رغاس نوکفدص ) ردعالع یقالطا «داکا ه-کءروک هدنلکش
 سد دوک كنر رده اشک ندنایمآ (كنر نیکشمفدض) ردش رولب

 یار ناب ی ت ) ردهاک ندکاوک (قدع رازه دص) هل راستعا
 وک 5 ا یکیا هکر دهدنعسر هل مهم داض لص و طور رع

 و > یارص) ( رد هدنرکد هح وتم داص لوا با رد ا 9

 هوکر نص سص )ردم ھر زو ؟ کر دنا, < لصفو نارخداب و خر وب

Su( ناکرا اتم عرض )ر 31ا5 ندهودو تا اناوتو یوقو هنا مع( ر  

 كمك یر ) ندر هور“ ) روش روک نفر ورک ٩ززدلب

 ره رولوا هان :ک جد نادهداعت سا و عا و او كاا تفهسو قواو

 رز نددز تل ردسک وک ناردااب هک ردنارکو ش سا هدنزو ورس

 4 دد و 3
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 یه هر یلاعس بط ندب وج بطق

 < ۴ ۱٩۱

 ناب هدورق ول یننداوار یکی كنو ردنا سرود ضعبلا دنعو

 زرید رد کوک a نارکورلندبا قرف تباه یدنلوا

 كب و ناقشاع رم هدیک ر هکر دزو ردا ناتو هدننزو ار صد (ارب سص)

 (ردهدنرک ی جناللوارمعت یلزوک ناب و یک روب
 مسقروردو-ثروق هک رد لعام برسا هد-ثزو نافرع (نافرمص)

 هدهراهنو لدل ردها نم وب هد هدب رعرواوا یحرق هدشاغ رار د هد هنامرخ

 بارش ( كنرهداصب قرص ) رووا قالطا ناقرمص ہل فارمصنا

 هلسمهم دا ص لصتء هاف ناب یا ) وه كنر یراص هک یتارفعز

 هحوقم داص لوا بایردلقشم ییانکو تغل ےل دا یا هکر دهدنهر

 جد 2 فص ردهرات 21۳۰ EEE رط کیا كف ( )جج فص ) 6ر کد

 مال-سااو ةولصلا مهیاع ماظع ءاینا هلع "ه رمز (هصاخ فص) روث د

 هدنس هڅج هحرس هدنانوب هدننزو نوطالفا هلبا چ نیغ (نوغ ارفص)

 لاح هدراهر شط هشوق و روند كوشلا روفصع هدب رعرددا شور

 ضل و رار د لبلب ہ_ےاق وب ارظن هتناخا هدراددو و یلبلب یلاحو شوق

 ند سج یراکش رصد رربد یو تیکنحو یس هجرس نکیدهدرب

 را ردآ رم و هلا نافط رفاح یو و رب دد نوع ارقص هش وقرپ

 عارفتساو یو كلبا لاءفناو ضارعاو كمحوک و قلراط (ندرک ارفص)

 هدنکرت هک ردیعما لهبا رهن هدنزو ه رخ (هنفص) رولوا هبانک ندکعا

 هرو کم داص 8 باب) ر درج یراکدید رعرع هد و یباا ےدرآ

 رد هنسانع لاج رفص ثلیا هلک و قلاشوب (ندرکرفص) (ردهدنرکذ

 ترد هدباب کیا رک رددنعسر هلمهم داص لیصتم هعال ناب یگدی)

 هدشزو الم (الص) (ردهدنرک ذ هحوتقم داص لوا باب ردلعسم یول

 ایشاو نوا ماعطا ییارتفو قمش شنآ نوا نما هداوه قوغوص
 رود هیادنو مالعا یراک دعا هدننص ع نر هنسا قلطاص راشورُو

 نو ز (نولص) ردهٌتسانعم نادر و همرواق هدب رع هلا داص رسک و

 هدنلکش یرک و نویق هنیم روند زروک هدیسراف هکر دیس هویهریک هدننزو

 (ربکا بیلص) روند توذب هد رعردوب یراکد د یطبت بوئرخ رولوا
 هک هلد رو طخ ر دطخ نالیکج هر رغندقرشهد اعصسو هک كناوتساطخ

 ردهبانک ند_هعط افت زد طرح یک

 ۳۱۶2 صحت
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 ردنعطاقت كوق یکبا هلباةل بک ندنهطاقت كالاع ليم هلءا یب وج لهو

 ندنرلعطاقت كلرلنوب رولوا هیانک ندنهطاقت هلبالماح تالف كر ودت گالفو
 یرلک دتارببعت چاخ كنا راصن بیلصورولوا لصاح یبیلصلکشرپ اءقاو
 هدشنزو بالک (بالص) a رد نان

 نا[ نا دسر اس ما

 داصلو باب ردلغسم قبانکو تفل جواهدیبیکیا هکر دهدنسر هلدهم داص

 یلومهدینانوبردعونرپ ندیلبج باذس ( هنادلادنص) (ردهدنرک ذ هحوتفم
 ندو 2 ادلدنص روند ییرع لعرح هدس رعو دنفس اراره هدزاشو

 ید قدس یک هکر دنا ناثلوا ربیعت ثالرزوا | قآ لمرح لصا ردب ر٥

 ندآیب رعلهرحو راردا قارحا هدشنا ے 1 نوحا نیع تباصا راربد

 یکعچو لئام هضاب و رفغصا ندنآو هیش هنقرو دوکس ینرورد عقرب
 لوبو سبابو راحهد هاتر دلی وط ینالغ كل: رهنادو قآ یک نکات

 ( نس تعنص ) ردعفات هدا هلص اقم عجوواسالا قرعو رده یضی>و

 (رانص) ( ردهدنرکد هروسکم داصینات بای) ردنوژوم مالک هکر عش یعل

 رد رعم رانج رانصو ردفورعم ره هکر دیفدا رو هدنزو راج

 شب هدا کیا هک ردهدنیسر هلمهم داص لصتهواو ناب ل یزوط )

 ناراد هءهوص )( رد هدنرکذ هحوتنم داص لوا ناب دلم ا 2
 داص ینأت با ) نیعجا 4 لع یلاعت هللا مال ن نيد رفم کد الم ( كلف

E 9نالوا هلا نورد تفرحودرد هل :داضا ( روص ) (ردهدنر  

 ندی رڪ” دان ۹ C3 هاک_عص روص) رد هب اک نده ردو دان رفو هآ

 ) هلطوص ( ردناففاو نالواهدل لا فص ( یش منروص) ردهیاک

 قرو ردیعقرب ر ندنابت یرلکدیدیزاب سمی ندنعون قلس هلعالواط جن

 لشیهدعاغ هک دوسا قاسردع و شب قلسقلطهرولوا ضا لئامهرفص

 ردا صاج ء۱1قلسو رد هلطوص رو نم ضا قاسرواواربک قروو

 هکر د ردنغچ هلطوص هد اوررپ ردعسقر ندصاج یلیج قلعو یرب قلس
 یدتهم ینارش یس هراصع كنغاربب رد ءربس ناد راجو ردنکح

 هلسمهم داص لسصتم هبات یاب نایب یجنوا )ردبا دن رم رک سو
 ه>وتفم دابص لوا بای ردم باکو تغا یک هدیابیکبا هک رد هدنتسر

F#ردهدنرکد  

 ا ر ۱
i ۳ U ١ 



 هلا رگ داص نه٥ هب ی" فورح E )رد الور دان هکلوا

 2 .مرمط هدب ر عو

¥ ۱۳ 

 ۳ لقبص ردو اک ندان 1 فا( سس روا زنش هلعیص ) (ردهدنر دذ

 داص یا باب ) رڌرظڏ دسر کم بیاد رفآصع لاقیضو شر 1

 سراف هدترو لا | یه وا فاو ( ناکوص ( ) ردهدنرکذ هو

 ناب یکلواردشم وا ناب هرزوا ناب شد هکر د هنر ست تعا هردصء

 ( ناض) ( رداع یتفار هدباب 1 رد هدنهر هع داض لص هما

 هرگ هدر رعو راک هدبسراف ردزویم لزقر فر تانع هدنزو لاش

 كنح اغاردس صوص۶# دراتسد رع هويهول رار د رس یهدیدنهو ردا

 نوزیارط رار د یسارک ناتس رعهدرادد ضرر. د یقین هد رعو هدیکر دی رک

 نوغزآو هارک لاض هدیب رعو روید یمور قبلو بذاک ر دس هنسامرخ
 هد راض للصم af ناس یجک:ا) رواک س اوم تك و رد هنساژعم

 (رددن رک ذ هحوت وه داص لو باب دلش یعل یک, اهدبایکیا هکر دەدا

 رواد هرس یراک دليا م |یشتسا عاسول سوح و هدانزو جا ) جاغص)

 سر ۳ حس ید لوا ف رع هلا هرو رج نوا ی ۱

 رو: “ظ دا | اکو ے٣ لوا حاج د نبل وا رقم هدر اع عاباو

 نیش یسهلک مىي مدنس هه كفن کھا 18 رواوا ك٤د هوا ےس عاب ریس و

 داب رو لب حو E TAN ندا | مایا هلْفا وا طو ست هلا موج

 مع( جا ) ( ردود هرو سکم داض قا تا ) رواک هث-انعم

 زولوآ لصاح ند ریو تاب هد عو هك رد ع ص ۳ عولر هدننژو

 رو نه غو رولوا هدناکش یر نيد رخ یر یک دو ین يعلاص هوا

 لوا رد ل ڪا ندنو اص Î مافی ناک ۵هاح رواوا ضا ت : هد اه

 داتسفو مد هد رعو را راهناب ی رلحاص و ن رلشاب هلکنا یاوشت دال,

 داض لصم هر 4.6* یار نایب ی هه وا ) ردوت دانم تءاعاو قهر و

 برج ( برع ) (ردلمسف ت ا ترد مدح وتعم ارب هکر دمدنعر هد.

 قعروا هد رعوردی و ةواو وب هک رد هنس-اساعم لوس هدنن "رو

 سودوخ وطتا ناو ردناجرب ییاود هد "رو مر (مرض) رد دیس هم

 هراق هک رد رلک دید شابهراق تابلو رار د یور مرفسهاش ۵ دیس رافو

 ردا هنلع عرصررد د کعجناقر و یک, ناقهرقویلکرو
 قمقنخ ۱ 1هدعاغو قعصاوق هد هل. نەدات : 29 قلا

 ی ی



 ۱ هک ۱۹: $
 تست ا

 رد هنساعء ناتس و هم قاطم هدن رو عرف (ع رض )ردە رام

 هدنن "رو عل رس (ملرمند) رد هسا ەم رغالو قرا هلناار حد رد رعو

 روو هد احاوس هژرساسءاا حوم ردنا ر ن وکم هد رګ یوج

 رولوا یراق ارب ه2 رک د لئام هت رفع ردفورعم هلم“ اوب ا ,طالانیب

 هر هکحو برج الط یتسورفو عفان هلصافعجو سولج هدسخوطم
 ولنکید زرد عب مع هداک | هک ردراو جد باینرب و رددیفم هءاکز یروخم و

 را رد عارض هنسورقو قربش هنس هزات راب رع ردقوح هدنلوب هبمک رولوا
 هدحوتفف باب رب هک رد هدنعسر هګ دا لصتم هب هط وهنه نیغ نا ىجدرد)

 زونه نع ردهدیسران هز رخ هدنن "روسوبحم (سوبذض)( رده یتخارب
 رووا ربع كلود هنکحوک كب و كلك هک ردزو راقو نواق شعاع ربا

 ردلوهنم یل رع هد رو نم یائعمو رد هتسانعم فك و فیعض هدب رعو

 یغلر هدحوتف» بار هک ردهدنسر دود دا ضط ل صم هواو ناب ی

 لزوک ات هک ردزورْفا ناتسدلک هدنن رو رزو ( صعوط) (ردلعس»

 ثروء یماعشتحا رد هفوکش ن انلوا ربت یا سورخو ناقش اع ریماو

 لا هل 62 یاط نزە» هب یک فو رح راتفک ججا نوا ) ردهسطع

 هرژوا هعاخر و ناب ینانوا هک ردهدن ره سبقت تاباک و تا۶ هردصء

 تار کرده هلم هد یاط لضخ هقلا ناس یکاوا 2 وا ا

 هللا هجج* یاخ ( كخاط ) (رددنسع ییاکو تغل زوفط زوتواهدحوتفم

 روند مقلع هدب رد راد جد عاط رد رج عولر هدشرو كهآ
 ییاغا ناغدغ د راضعب و هلا تخرددارآ تغل لسها نکا یرج ڈوب

 روند هنر دره لوا كخاط هدلوقرپ رابدتاربسقت هلیجاغا كسکسو
 ج! غاوغآ هدنکر رار د نی« "رره راکاهدناحرح ردرهدرب هعس ضا دعو

 كنوب ی غاموقز ر دفراعتم هلکعد یب: غا موق "رهدرا هععایابلاحردب راکدید

 یاطو ح وتم یار (هتطراط) یدنلواناس هدنسهدام یلفد هک هتن ردب رغ

 قفراعتم هليع»أ والا بح نالوا یس رع هک ردهادوهام مسا هلنکاس

 (فراط) رلروالوق نیطالنابح یلدب كلآ ابطارددوقفم الاحردهناد
 . هدیرع هلبا ار مسکو روئید هت داح لام شریک یکی هلا هدنن رو فصآ
 ردیلباقم ددع راربد ههنک نالوا قو یس هطساو هثسالعا دج

 ورق د هو راس (یراظ )ری آفت رادم یرملآمل
 EE CR اس  یوج ید توس اس دا

 هک زدلیو
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 ۱۰ < ی ی و
 e روئد هن "ردلب هترا E هنسانعم هراتسو "ردلب و

 ہلا هه قورط روند هر هنس < نا هلا هک ورادتیا ریست هل. ا یزدان

 یراقدیاب نددک و ندجاغا هدننرو مدا 11 مراط ) ردهنساتعم كۈك

 ردفرګ ندنو یراک دید یوا مرد كن هماع روناوا رمعت هپ وا رک هوا

 دار وع اب و رد هنس اف دقو د نکو رواک هاشم ےط عطا و ماطو

 سضخا مراط) روند هراوید نالی کج ندنسلوقم ېب رحو لاح هتفارطا

 هد او (هعس راط) رد دیک ندناهسآ (نوک دن مرا طو هٌ روریف مراطو

 نیطال-ااد ع هلق و نیطالساابح هدب رع ردي مر هدعانوب

 (رز ساط) رد هک ندناممآ نوکیا ساط) را وا هراز

 راویسا:ع» شب هدنن رو قاس (قاط) ردکلف (نوکلتساط) ردروئا هم

 هلذعلوا اش هرزروا رک ترد هلاخالابو هفرغرد هنسانعم هرطتقو رک ۱

 ۳: ردهتساعه هدوذک و ۲ رار د قادراح هعاع رلب دید قاطراح

 كل ۾ رونید هد هب ادرو ناسلیطرد هچ الو ناتنقو هبح یلقوع
 لندللص ماسجا وال كنك دو شاط 6 رديلاقم تفح هک رد هنس انعم

 قاط) روللوا مبعت ید رقاط هکر د هاکح ندنوصنالوا رهاظ ندنمداصت

 قانوا (نداعهنر قاط) رد هباک ندنامسآ ( كنر هك زا قاطو قرزا
 ( سددقاط )ردنامسآ (ارمضخ قاط) رد اک ندکدبا شومارفو كرتو
 لز ورپورسخ (سادق.ط) ردهبشت هادا سید ردهردئنصهو هفص قاط

 یدیعشلوا لصاواکا ك ر هیلبا لاتا ندهاشاود رف کز دیسا یت

 راکشروصو للکمو عصر هلا ره اوج عاوناو عونصم ندجاسو جاع

 روصم هدنآ هیموج عاضواو جوربلا كلفو همس ماقا لاکشاویربغو
 یدیاردنارارقناک را هرزوا یس انه هدنر ره یدناراو یسهعبطجواو یدبا

 یسدنکو رسخ هرکصادنآویدباراو یسهعسود سامه هب رالوصو

 كءالساا هيلع ناعلس ترضحو یدلبا تاقاخا زار هت لوا جد

 هن گاولدو هطواو رد هتسانعم یهاش ناوبا افلطو رارد جد هنس دعص

 رد رکش باط (هرو رکش قادر رار د هدههرطتقو هرک نالوا هدنراکوا

 بوجآ هقفوب كجوک و هی ندرجخ یلغاب هک کروب ءواط یل رکش ین
 هرجا عاب رارکت هرک-صذدقد ردلوط هلبا هذان و هلبارکشو قتسفو مدان

 لرکشو رود هدهاولح فیطا ناسناوا ربعت كروب رکشو را ر درازق



 هک ۱۱۱ $

 قاطو لک قاط كار هزورف قاطو مر اط قاط)ررد هد هر 4ص۶

 ٠ ترمضح هناخنا ید هفص ( سنرقم قاط)ردتاک ندناعمآ ( یدروجال

 رولوا راک ندناعآو یدششلوااس هرژوا نونس قرقردالسا | هلع نایاس

 (بنرو قاط )ردنامسآ (هناغح# قاطو رامین قاطو یرفوان ف اط )

 اط ےض ( مرطو قاط) هلا هد>وم یابو نون نوکسو ه].۴* یارو اتم
 و قاطو هبدید و تارادو رفور ؟ ردند هد دار تال هلا ارو

 هدنرلهفوم هتسدو تاق هدنزو هقاف (هقاط) رد هنسانعم ینا دوخ و برو

 دهڌرب و لعج لادر و هماح ددعر و ناغروا تاقر الثم رو" ا لامعتسا

 212 لمحص و تردقو تاتو رازدبا ریعد 7 هقاطکب درب كلج هد لینس

 رعت هيف هک نیس رع ارها-ظردتوک شا ع ودر هدانزو ق یاس ( قاط)

 یدنه نوت ر هدالود هدنزو رک لاف (رقسلاط) ردفرحم ندنا روئاوا

 رد غ ارب كنب رش ید به ن وتر ضعلادنع روند هنب مذق كنکوک

 یعارد ۵ بیشانع» شوج تعه جد اوز هدشزو نوعی راغ (نوةيلاط)

 نوشروقو یالقورفا و شهوک و نوا هک رد دعم حورع لس مسقیدب

 هزتسیج ع ونص م ندنآ بودیا بوذو ج نم یرانوبرداتوت حورو روءهدو
 دنازرعشنتب هدزوک ةعاخو لطبم یرعش تاب تموادم هرعش فتن هل

 یراص نە درز سهو عقاو نوعلاط نیساهدلوفر ردهنام هنب روهظ جد
 هلن تسر هدنرل ند رکا باب راو حوت هدیک رو رفص هد رع هک هلبا رقاب

 لصاخ بودالب هد ران دعم رثا ضعإو ردحورمشموبد ردرفاب یراعت۰

 ردرقابر ولتیعس رار دیخدیور بودا ه اک ند و ردوخندلجا ییئداوا

 اک تاهرو ناذهو هژرهو ناء.ص هچاص هدننزو تاجاح (تاماط)

 ناسا لوا هک قالوا تحاصق هدناسآ نع رد هنس انعم همگو رود

 رد رونادیشروخ (رب شاآ سواط) راربد یم یرصتع یہا همحاص

 ( دل- سواط ) ردهیاک ندسکاوکو  كتالم (رضخا نارپ سواط)

 اا ( مار ق ریه سواط) ارد هباک ندتحروحو نالع

 لی ریج ( نیش هردس سواطو هردس سواط ) ردهانک جد ندکلفو
 یابناسیصیا) رد هنا نک ند هکنالم ( یسدق راط )رد مالسلا هیلع نیما

 ل ید نوا هدا کیا هک رد هدر هل. یاط لضم 9 وم

 ریاست (ریشابط) ) ردهدز رک هح وهم یاط لوا روا سم یا و

 1 رد هنس دهم ¥ 0 ۳ ۳



 ۷ تل سس تست بست ست. کس سس سس

 جم اد ها رپ یک رک ی را ی

۰ 1 ۳ 

۶ ۱۹۷ 4 

 هدفوح كنم او داره هنهکر رد رم ۵ ماو ردقو رع۰ دا یوم تام

 كة دا ص رف ( تن رمتایط ( رد تاو زا هد هالاثو هات رد هنسد رواوا

 هک ردیسا ایفا هدیمور تعا هدننزو قاور (قابط) ردهراننک ندنفلن دیآ

 نویف هدسکرت راررونک ندنرلغاط زاممش ردک حرب لوطو یدروجال

 سسک و ردسباب وراح هد هانو لوا راد ید یغ ارتوب یزوفو یوا
 ایرو ماظن هرزوا یر یر و هع.هر ضراو 2 ع هلا اط

 ردب رعم هه ات (هه ابط) روند هبهتسل شاوا فتعاو شلزید

 نالوا ر .ەڏ هند او هک رد هثباتعم هاك اخو كلا قشمول ن! مر توک

 هدنزو رطخ (ریط) روند هده هلقوهو رارروش هلبا هطروع ردماءط

 هک یرط در ردتکلم روھ شم هلرعما ناردنزام هدنارب | هکر دیدن الو زا: ربط

 ردي وسم هت الو لوارددوکس یراک دید دوکس لرفو نوخربطو نوئعدب

 لز ۱ راو یسانعم ترد هدنزو نوکتفش هليا هسمچ» یاخ (نوخربط)
 تودنا فرد رک هدر ربا " رب د جد یربط دسو خرج دی رود هد وکس

 ردراکش تلا عولرپ ۲ رارد جد جاا لزق هرس ول 0 زر دوق ربط

 لوا ژرا [ هیگبورو شوو بوتلوا دخ هلا هعلح رومد ر EE جوا

 وغلبط بودیا فب رګ ینو هماع یدلوا یمسم هليا هلل وا ندجاغا
 بانع + رد هام خرسو لزق ۳ راربد جد لاتحو اغا

 هدف رط برغ هدنزو هیفنح (4 ربط) ردهوب فورعم رک رد هساتعه

 یاط (وطبط) رد هبصقر ندناصق ندرا هدنتکلم ماش الاح ردرهشرب

 (یروفاک عط)ر رد جد و طط ردیشوفوص عونرب هدنزو ورد ا هل هم

 یسوب و تدورپ هللوا سباب و دراب هد هات روفاک رد جانم سبا و دراب
 روئلوا قالطا هب هن کد رایو عط دنکو زردیا تب-د اکا یا نالوا

 هلتسانم ینیدلوالناق اچ ب ییا كروفاک رواوا هیاک ندنومو توفو
 فراه تهر دم یا دف عونرب هدیمور هدننزو اقرز هلیااب نوکس (اقبط)

 ابطالا نیب یادغب وبشا روند لک اک هدیسر اف رواوارغص ندیادفب

 هب یدا؟.دعء یو انت رار د یادغب هطرق هکرت ردفورعم هللا هیءور طح

 قبط كچ وک هدتنزو یرفعچ ( ی لب ا

 رو اهر و رواک هنسانعم كناو حواو راث کوروند هند هلوعء یو

 هدیکرت راسب لاب هد ګا كنا یرآ هکردرونز "هناخ (روبز قبط) ردبدا



% ۱۹۸ ۴ 

 لبط) ردهانک ندکعا ترفنو كکروا ( ندروخ لسط ) ررید جوک

 ناو ما ی (ندنام ماکرب ز ردلبط) رد هرامک ندسعلوا هدند دص

 محک هک مام لسبط ( نیسباو لبط سیاو لسبط) رد هبانک ندعلوا
 نالوا راکردنوحا یسارجا هنع هللایضرنیسح عام هداروشاع ماباهدنرابد

 یرتالک لاق هک ردیق دا مو هدننزو كس (كط) رونلاح هداج

 ردنوواق عی ردهزبرخ هلبا هج یاخ (حبط) راروق نب راایشا هکر د هلبطو
 خو طم هدس رعو رد زو راق یدس۵ 0 رح روند مس هد رو

 هکر دخاعمو بسط ) ساش تعیط )ردا وعدم ییعع لیعفرد هت سالم

 راک (رابط) (ردهدنرک ذ هروسکم یاط یئات باب) رونلوا رعت ےک
 (ردهدنرک ذ هموعصح یاط ثلات تات) رد ربا لزفو رک ساجر هدننزو

 رغ یار نا یجج وا ) ردهنسانعع قابط حورمشم هدهحوتف (یقابط)
 تفل يکیا قرق هدا جوا هکرد هدنعسر هلمهم یاط لص تم هب هطوم

 یا (ثیئارط) (ردهدنرک ذ هحوتقم یاط لوا ناب رد لشه یتیانکو
 یرلکدید لب هدهسراف هک رد ثوب رط مسا هدشزو ثیراوم هلا هشاتم

 یجسک ناب هدننزو راکم (رارط) زرد یساوبا دنه هدیکحر رد هوم
 ردرهشرب هدندودح نیح هدننزو زاع : (زارط) رد هتسانعم لاسا و راع

 زارط نابوخ رولوا تح اللسءو نح بح اص هیاسغلا باغ یرلل زوک
 رد عسا تیالورپ هدلاشخ دب و رواک ندنآ یسالعا تاکشهو ردروهڈم

 ةس هتماو هرخاف دنا اقلطمو رد يغات ربلد یک ر وب نم ره-ش یس دوب

 رکشو رد هنساعم هاکرت رو هاخراک نالوا مس ابد هصاخو اهب ارک

 رد نسا ۰ بآ مسقعو روند ید هنس هناخ راک رکشو هشم اق
 كمر و تشزو ببزو كمهزب ندیزارط رولوا ردصء مساند ندب زارطو

 ك۶ا قي وزو كللا شقنو زر رط هلا هن کاو ق وقفو كەزودو

 نوناقو هدع او ش شوروژرطو ر واک لعاف مسا ندراتولو رد هنن راهم

 رد هثاعع یناسنا تعاج و رولک هسا عم نولساو طعو رد هنماسعف

 یع» هدعالسا لّئاوا رد هنسانعم فج” و ةءاج معدی رع هلبااط کو

 رداعاف مسا ندندب زارط هدنزارط یدنا رولوا هدا 5 فارطا ندهرمغط

 هلا هد نیغ (شدغارط) رد هثمانعء یجدناز رطاو شقنو یی زب

 < یون ۳ ۳
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 هللا هب رارلر د تاش هد رع رد هسته رب وج مسا هدیانوب هدننزو ساوت

 هدقدعح ندم رخ ردهناد لاز یرمشق یک یادغعب طسوتم هدنس یادفب

 راردبا نظ یادب رلنروک هدرظن "یدان راقیج نمسباق یک یادغب هسعب

 ید سق ارط هلذاق ردفورعم هاکعد یسهب راریمغب هدننپرایهکا

 رولوا تمص هیبش هبیب رع مص ردنابنرب هلنیغ حف (نویغارط) ردنفا
 هج واو رربد النیثب یرادبط كرف رد هم انعم شب هیش ردیناوب تفلوب
 رد صوص هنس هرب رج یطد رفقا رد هدناکش شد های ردنابرب روهشم

 ردم یضیحو تتقم یرلشاتط هلبا بارش یا ثهرپ ر واوا رص و ر

 هدشزو قاور (قارط) ردج رع الوجو اب رش یدنج ندجرو م و
 رد هیاکح ندتوص نالوا رهاظ هدق دارق هبلص ماسجا والثم جاغاو كک

 هل. | واو حً (هوارط) ردهنسا عم قارط (كارط) رولوارب مت یدراح
 ٹیلارط هدنازو ثورح هلا ه-4ثم یات (ثونرط) رون د هنس هعش قرد
 هدسزو ناحرم هلبا ه2 یاخ ( ناخرط ) یدنلوا رک ذهک رد هنسانعم

 اتخورددآ تعاجرب ندرلک رو ردصوص# مسا هت رلهاشداب ناتسکرت

 ییددلوا ظو ظح هدتاغرلهاش داب ردح الطصار صوصهنکلمنارو و

 لق ندنرزوا كءدآقوبسم قناعا دوخاب و تمدخ مظعر یو هبه سک

 هکر اکا هداوخد هن روضح رلبا صخ مع هوجولا لکی و عفر ینیلکت

 فاکت یی وراقیچ رربک یاباالو اباحت ین رمسنقو ولتفو وم هیلیا تعدام
 رظذ بانجو هصحو لو و ذفان یساجرو بلط هدندنعو رد | تاک

 رربد ید ناخرتو ناخرط هدنرشب همدآوب رواوا لوعثم هل عاو وقع
 نیشواخ (نوةشخ رط ) رون د ناخرط هده هرس نلنید نوخرط الاحو
 ناج یعل رداروص * حساک مسا هدسشزو نوک سلطا هلداقو هج

 جاقرپ جد یسیئاتسب رواوا یو یناتسب ردع ون یکیااب دنهوب ردیسایدنه
 هش ر ورارد یسهتلصان 1 هکر هکر وند لقت ءان دنه هت رب ردعوت

 نوک هلی هپ ر تعارز باب را رررد هتلص قجروبق هکر هکرونید هب
 هکرد یی رد نخ یو ردفنص یکبا ید یسی رب و رد راشهردْش نوک

 نوع خرط یرب و رواوا لصاح ندنآ ععع یراکدید یزفاسرپ

 یر, هدشزو نویفا ( نوخرط )رار د كوك هکر هک ر دقوةشخرطو

 تادرتهردءربس فورعم هلیهاو وردک وک كنولاح رقرقاعر هنانرب



 یاتسبو رداحرف رفاع کوک كنعو یر ردعو یکیا نوخر طیرل.حاص
 نوا هللا هج لاذ ( نولیذرط) راردبا ناب وند ردهرمس فورم یعون
 نارداا روهشم ردتاب نانلوا رعت ناغردلاب هک رد نادکنا مسا هد-ثزو

 رد رفع لنارد نتسنم تلح هک هزوکنا رار د جانا تدتلح 6 ارداکد

 نوناقو هدعاق هدننزو زرف (زرط لرد نولیذرط هد هنیزوکنا هدلودرپ و

 ةا نم یات عضو نیس نوکسوار ج (جوتس رط ) رد هتسانعم شورو

 ینلابروکت قلابو ردلبنه یتلع روکش یلوانت ردع“! قلاب یرح رپ هلبا

 نايم هدننزو شورفاولح هلناتحت یایو نون ( شوب اطرط ) ردپ راکدید
 (سدولغرط) یداوا صالخ هن و توشو داکا ارذع رد هطآرب هدا رد

 ید نوعا رفص رد شوقر هدنس هذج هخرمس هدناو هلا ہے? نیغ ےط

 د سقدواءدرطو سددولغ درط یدنلوا ناب هدشع هداه روند |

 هل->وتفم یار ( ف رط ) ردعنام هنوکتو تتفع یرلشاط ی ردتفا

 رد هناء واو راک و هش وک هلءاارنو کسو رد هنساتعءهراب و هعطق و هص>

 ( فرط )رد هنب رلاتعم دنب رکو قاشوقو یدش قودنصو یسوا زوکو
 (ننسب ر قرط) رارید جد زک روند هنجاغا نیفلبا هدتزو امرس
 نیطالس هدننزوراک اط ( رادفرط) رد هیانک ندکمروک تعذتهو كم ها

 (مجا راد رط) روتاوا قالطا هن رلظفاح رونو یراکب دحمسو ةالوو

 رد هده -ماخ ءا هکر دب زداب خیر ( مکن رادفرط) ردهیاک ندیاتفآ

 یراق داوا سماخ اقا فرصت رووا قالطا ہد نب راهاشداپ ناتسک

 هشوکو لا باضعتساو كلبا تنا صو تاج (نتفرک فرط) هل راتعا
 وولوا هیاک ند فلک رابتخا تکع هذدرازونسو د-حرسو قلوا نبش

 تودیعاط قلخ ره داوق رطاوق رطهد راکواارزو و نیطالس (نژوقرط)
 نوهتفاهل و ( نوُیعرط )روند هتسهلوقم لواس و شواح ندا هشرالآ

 قیلعت هب وزابرولوا لشد هدحاع ردیسا رحر ندنعون مشی هدینانوب هدننزو

 لضفا هک ینوت ز رولواوارد حاقر مشب رجار زردعفاد یی هععاصر رض

 لئامهضایب هرکص لس صلاخ هرکص لشب لئامهترفص هدهد ردیعاونا

 هکر د ناشواسو مسا هدینانو هلنونوکسوار ج (سناموح رط) رداشد

 یر (یرط ) ردناج نالوا ر بعت هراق یردلاب هدیکر و نطارعش هدب رع

 تباوطرو یزان راربدردیب رعمیرت راطءب یو رد هئساتعمرو هزان هدنزو

 4چ هتسانعم ج



 رذآ ردقلاب هدرخ عور هدسزو م رف هلا ه2 یاخ (  رط) هلام |
 "درگ فورم هلیعسا یهامهاش هدناربا ق اول ژرروتک ندنفرط ناجا |

 رت هک ردک و E رج (هدب رط ) رردیا دیص جد ندناتسربط ||

 رارط یجسک لوب وراربد قوا شغوق اکو ب راکرت راربد خد یراکش |
 و ناشفر هلبا ه2 یف ( نا رط) رواک همان نیهارو [

 یرلنکیدو یراکع>چ یراص یک یک یکیدرومد ران دعوت بدنه نعي

 هد هلبا اف یلدب نیعوررب د یرویصا ناب هییکرتویر مطرثهدیب رعرواوا ||
 نا هددسهدام ردرا۶ وب مسا هدننأتوب هلا هد نيغ ) نوغد رط ) ردنا

 .( ردهدنرک ذ هرو کم یاط یتا باب ) ردتغل هد هلا فاق یلدب نیغ یدتلوا

 رر د قوق هدنا هدیهراذ رد قو دنح مسا 4 ء ال 2 ةواب حمض ( هلس رطر)

 یراص هنسداتسا ولیفر , نا هنس ر ی ردنا ندعاو اە وب 1 ِ

 الط یتسعاربب خوبطم هلرغاریب ماصوص رود ید یتوا لیفرتو هج وب |
 *یوعم یمقو ×ظ ی هدنارااضعا توو هدلافطا لا تیغ

 رد قوق دن> هک رد هنماضم هل رط هل الواف حح ( ناف رط ) ردعاچ
 ییقارب جوار دانو هرو نم تغارر دقاروا هالثوذوناولاهالثوذهدی رع
 بلا یصحو ردشلوا باغ لع هلءلوا یلقارب حوا موق مم تابت ردکعد

 تلعت زارق بلد بدا لهاو یعاّشط وکلت هدیک ر رو دهدهناج یرلکدید

 (ردهدنرک د همو2یاط ث ]ات ناب ) رد)ومعء ندنک وک تبرشیراکدید

 هاشر هداوقر رد دآ میکح بھار یت ارسصار هلب اار نوکس ( سوةيسرط )

 شوخوبانأتو اتمه یب سانجا هدتزو هفرس ( هفرط ) ردنارصت

 هدزوآ و ردیدآ لازءر ندرد لزاثم هدب رغ هل !اط خو روئید هب هدننآ

 ندهشسیرم-غاب و ندب ساب هک روند هی یو 5 نالوا نداق

 ندادد اع هلل را تعا تس تاهح ( قاط شش فرط ) رولوا ضراع

 ل. هل :اار مع( ۳ +اک د ند هب ود ب -هحاو ردهیاک

 یا هرک هدب رع هلباار نوکسو اط رسکو ردهباک> ندنزاوآ سوکو |[
 ناند با هو لا هدجانو هاو من ( نوقوقورط ) رددسانعم لسعو ۰

 نقوءبرط رد نامش فلع هدناسارخو رو رعز هدب رع ردپعسا هویم ||

 مسا هدينان ول (نوقورط ) ردینانوب جد e دنعو ردته) جد

 هرغ ) رط ) ردکع> یرکدد لرو نا هک وب هکر دژورُفا نر اا |
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 | ىلفاحاص كرة یتالوط یس هلوەم لاشو قاشوفو قراص هدشنزو

 كن او رد هیانعموب جد هقالع روند هفیاص هناباقمرد رافرط یلاکسو و

 ابن نالبکح زاس و يع هدنکک لروک كراجچو مجرب نالوا ولت هړچ =

 ه هڅه نیش ناب ی درد)ردب رع هدنعوجب ردهنب راانعهو سکو حاصو
 ۱ (ردنغنحییاک و تەل تردهدحوتفم بایرپ هک ردهدنعسر هام هم یاطلص۰

 قالطا هرغاسوح دق ًالطمو هرونا رهازاص رد نکل نوا (رز تساظاا

 روثاوا مت یک هک یح زود نکل هلسراف فاک ( رک تشط )روئاوا

 قورعم نکا هد-نسرافو رد مت تام نکل تاطاور دن رەھ Gk ا

 رونلواقالطا هد ههر چو هنادعتو هنکل یرافدو مشاجو هننکل تسدیا

 هک رد ءارب (داخو تشط) ردیدآ هدنزاس فقورعع را رک تشطو

 هج هرکصت دق داش وب کا بواد هلا هنکنا نس ەس i هطروع رب

 هطروع هعق درو تشطرارو هرگا 3 ارب وشر و وا بورداوط هلا

 بد ح۶ هاوه هاا هحارب زراغآ هباوه یرغوط هشاوک توقا هل زا

 ندنیمزو ناعتآو ررافیچ بولآ ربارب یی هطروع یباذجتا توق كنا رواوا 8
 ردهدنس هل زنم هطروع هدنفوج كلا نيمزو تشط ناعسا رولوا هیاک ید

 نام روند هداخو تسلط ع هد ھم و مو ردب دآ مسلطرب صوص

 یاطلصا هب هد نیغ نایب ىج ) هلابثرح ییدلوا قلعتم هنیەزو

 ارغب ( ارفط) (ردلعشع یتا ییا هدهموعصم باب هکر د هدنمسر هلمهم
 هدعلسو روان زاب هدنلوا هیناطلس ریشانمو نیمار هکر دیاقلا لوا هدثزو

 هکر دولهم الاح یدیا رولیکج هرزوا تاور و ماکحا هکبدیا طخ سوةهرپ
 یراکشربهدننزو للب ( لرغط) رد هناهاش یاضعا نالوا هدنرزوا ماکحا

 هل ااررمسک و رل دتنارمسفت هبا سوتغاز راضءه» و نوغی وط راطردشوق

 یاطلصتم هاف ناب یحی )ردیدآ هاشابرب ند هسیقومس نیطالس

 یاط لوا با ردات باکو تفل ید هاب ییآ گردهدنسر هله
 تفاهدننززو نووتفاهلفاقو دمجم نیش ( نوتیشفط ) (ردهدنرکذ هحوتفف
 تالا هدنرادد نهرا ردندنعون نکل دوس ردولنیس ردذآ تابنرب هدیعور
 هبج»یاخ یلدباف رواوا كلهم یرلتحارج نوک رراویص هلکنآ یب رح
 نام یمردسارح "هرز ماهدشزو هلبط ( هلفط )ردتغا هد هللا

 قاطم رد نوک هماع هک نوک ویشا رار د یربلا نوک هدس رع هکر دینوک

 هک رکذ , 

 و
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 هک ۲۰۳ #۶

 رولوا یہی رب و یناتسب ردینالوا فورعم هک ردینامرک دارم هالوارکذ

 ول> نوکو رارپد یورک هک د-کرت هب یعبح نوکو رد ديسي رب یل ضفا
 یوک نامهرقوتوا هجولنط مرا نوک و رد نوسدنا هدبط حالطصا

 (ردهدنرک ذ هروسکم یاط یاسای ) ردب ده وک کوم نوک و رد راکدد

 كجج رم سشقم هکر وند هدساب روچ كج مم هدننزو لیجا ( لر ٹفط )
 ترضح ( هژور لهح لفط ) ردند هعدق دیدعا راس را زا ریتم ا

 ل-هکتو ربمخم هدنفرظ نوک قرق یراتداعس تنیط ردءالساا هباع مدآ

 ندنداتسا هک ردلفط یکذو مهذ (نادناب ز لفط ) هلی راءتعا یتیدارویب

 یهاکهندانسا هدتعاسیواآ هنس هطداحو تودنا مهد امالا هک هن ره

 ( ودنه لفط )رد اک ندروکنا "دا ( ین لفط ) هیلبا هد اعاو ضرع

 هلم هد یاط لصتم همال نایب یک د )رد نیسهلا ناسا هک یکیب زوک

 هح وقم یاط لوا باب ردلعشع و تغا کس هدیابجوا هکر دهد نع#ر

 ده هاشدایرپ هد زو دز و هلا هلحهم یاح ( دنط) (ردهدن 9

 هدنرزوا لف ندنلاقمأ وا مزه هدهب راګ هلب رکاسع نیح ردیدآ

 هد هب را هلبا ردنکسا هدتاورر هل ردا رب هداوقر یدرب وناج هدانگ نالوا
Aادیشو هلاو ند-ترمسح یسهدلاو یدارغوا هر هعق وول بولوا  

 رهادن هسنهس نددنهیامکح قج الو ثیاست هل یشرب ج بولا

 قلخ (قلط )یدیا رولوا هیاسام هلا بودنا عازتحا ی رطش

 لوپ نروا هدسیکرو ضرالا بکوک هدیب رعرد ید دم رهوجرهدننزو
 هد رع هللااط مسکو ردعثام ها رثأت شنآ هندیالط یتلواحم رارپد
 (ناور قاط ) رولک هنساثم قنعمو دازآو ردیلباقع مارح هکرد لال

 رد هپ ایف يارج زادزنا هد تنو للخ 6 لیلط ) روتر
 سنجر, ہل اح یابو مالرمسک (ایلط) ردبب رعو رواک هنسانعم صخو

 هدنراد ماش الاح راردیا لواش هللا كعا بوبا همردصاب ردنوزلح

 هروسکم یاطینات باب ) ردع” كناويح ىف دصره نوزلح ردفراعتم
 رود ب#هذ هك رع رد دسأتعم نوتلا هدنزو الج (الط) (ردهدنر د

 هک رد رح لوا هداوقرب و ردعارپ ندشسهاحا تاشو رج هد a رعو

 هنارطو رد رک دشاریمت ثلثءالاح ها وا ج هلو یل بودیک قالا

 لعن ل اچ ور دود ,هناوبح ندب هد رج هتب هباط جو نرد و



  (ردهدنرک ذ هموعصم یابط ثلاث باد ) راربد هده دلو كناویح نالوا

 شالوا توه یسهجوق كرک روند هب رافمس هحوق هدننزو لذ ( لط)

 دیدشاو ردف رخ ندنو یر لوطهدیکرت نوسوا هعلطم لرکو نوساوا

 هلبا هدحوم یاب و مال نوکس (بلط ) ردهنعانعم نیلو دس هدب رع هلال

 سا هد رع هلءال واط ےف و روئید هب هیناسا تداج عمت دل ګر

 ہدابیکبا هک رده دنعسر هلم هم یاتطلصتم هک نایب یل رک س )رد هتسانعم

 (ارمط) (ردهدنرکذ هحوتفع یاطلوا باب رداد ناک و تل شب

 هدکرو عورخ هدیب رع ر دریا دب مسا هدخزو اواح ها هل-هم یار

 غا یخدکنآ ی 1۴ ماصوص ردهناد نال وار كح رک هنکو ی مک هنک

 ابا Ek نکع ( ماخ عحط )رراش هدغا ۳۹ اتهد بورا يح

 هد زو حاوعا هللا هد نيغ ( جاغمط) ردترابع ندعقوتو ئ٤ یهنش

 تاتهدلوقرب هنهاشداپ دنفرعم ( ناخ حافمط ) ردیدآ تیالور هدناتسکرت

 (ردهدنرک ذ هموم یاط یتا بای ر)ردصوصخ ۲ هنهاشداب ام و

 قاطرولوا لامتسا فدا هلا قاط هللا تب منم( قار طمط )

 دوخو رفو رک و تارادو هکوک یک بنرطو قاط ررید قارطهطو
 هک رد هدنعسر هلحهمیاط لصْم در و نا یحزوهط) رد هذ سان ەم یاع

 ( ههط) (رد ه دنرکذ ه>وتف» یاط لوا باب ردلعتم یتغل جوا هدنابیکیا
 زاس هدزو هنکنز ( هنطذط) ردب دآ هدلب رب هدنیهز برعم هدنزو هج

 (ردهدنرکذ هموعصم یاط یتاثباب) لوا كنها ربس هک رد زاوآزوسو

 ند ةه ك هکر دوهل تلا نانلوا ردن كليد هدننزو كبد ( كتط )

 یوا ) ررال ج راربک هکر عمو رلهناکنجو یرابیگ؛ هل بوپا ندل فسو
 تل لا یرکی هداب کیا کر دهدنعسر همهم یاط لصتم هواو ناب

 هرارش (هراوط) (ردهدنرکذ هحوتفم یاط لوا بایردلجسم ییاتک و
 رد راودج هک هلا نب وړ هامردک و ک كان رهز فور هه هکر دعا شد هدننژو

 هتشاب هکر دشو رف ايشا ناتلوا رم راک هل.ط ( شکر س فاوط)رتب دلع

 رزک كرد ا تخورف هحوکی هحوک نولآایشارتاسو هک اود عاونا لا هلبط

 هد هنفاط هدزاوخو سرخ نزک هک و روند هنس هنا لوقو یشاب وصو

 رد هنسانعم تبایو عونو هوکو شوروزرط هدشزو روغ (روط )رونید
 (راهبقوط) ردهتسانعم فرطو ا ورو لک هدر ام نوناقوهدعات و عسرو

 : ESSERE FEE TES EEEتفت ی |

 + سوق ۶



 دڳ

 || شاتراق هدنلزو راسمرش ( رادقوط ) رد هعاص مکلا هکردح زق سوق |

 | نانلوا رمن یرقو رار د یخ هراتفرکو ربساو ردږذن زوب هزات فلن |
 || هتساخون طخ (ربتع قوط) رواوا یر ذباد قوطهدندرکر وند هد هشوق |[

 یاط یناث بی ) رد هام نەرخو هلاههک یغآ یآ (هام قوط) ریلد خو |
 || ردهنسانع»سون امیغویش>و هلی لو هگواو(روط) (ردهدنرک ذ هموعصع ||
 زا لح هک ردیمسا عاط روهش هلفو رءهواوو ردراو ید ه دیک رر ول ّ

 ٤ ه دشزو نامدود ( نادروط) ردی رعوردمال ]ا هیاع یسوم تاجانم |!

 روط) روئید هلاویح اوراجوالم هودورطاةو تآ نکود شاطو یربا |
 هکر دلو ةنه ردضاطرب هدشنیع یصقا دج هد رو فد رش سد (۱- ز ر ۱

 مالس !ا رادروآ مارح مالس او هالصا) مهیلع ماظع ءادنا كس شعب ۳۹ ح

 های یوس مالسلا هیلعو اند ىلع یسء ترضح 1 ر و هو رابداوا ا

 || رکذ هک رد هنسانعم سوقیسرط ( سوس روط ) رلیدرو۔ جورع ندنآ |!
 ٠ یر *یداو هلن رش ماش هد ر ےھ یر دو دح )اس روط) یدئلوا ۱

 | ه داوقر ردمالسلا هیلع یسوم هاکن اجانم ر دغاطرب هدش رق هلبا هدنسهرآ ||
 || هد زو كب وخ (كروط) ردعقاو هد رق رهش مان مزاق هدنسارهک هیت ۱

 ۱ ریس ردغاطر جدول ( نور اهروط )ردیدآ یرکسعرسرپ ىکا 1

 ۱ یییدلوا هدسس هل. قرطكنام ز روط رول نم ردهدنآ مالساا هلع نوره

 قاروط هدشنزو یرون هللا لو-هحواو ( یروط )ردررح هد سواق ||
 || فوصوم هلتفص تشحو هلتیفصو یاو رد هنسانعم شحوئو كاك ر واو |

 | رەت قاقارطو یغارط ناب وج هدننزو كبو (كسوط) روئید هناویح |
 ۱ یبرا طشعوبلکلا سخو تیحاردلا هک وش هدبرع ردیدآ تابن ا |
 || هرکصذ دک دانا لح بوغوا هرصا دس بویلغب هب هرواګ رب نکچچ زرد ||

 ۱ داعص نخ و,طمو رواوا دععنم یوم راک و ود هرگآ دس 1 یدس لوا
 ا ردرّو»ء نوعا لاردا مدع ا قا رحاو مطفو لازا قیسح لوضع

 هدب رعو روند نطقهدب رع رد هتسانعم هب و قوع هدننزو (طوط)

 نوکسو همه حح ( سو رغا قاطوط) ید طوط هی هنسک وای وب نوزوا

 یزوق ناب نهر رد هتسانعم یربلا ضا هدست او هلبا هد نیغ

 ی یاب یش :EB یعالوق یزود ضا ی الو 1

 ضا با رش لرد یل ود ی وفا هام رول وا ناف



> 
 زرد یلبج اسو یرب قاسو رقلا ضاج هنعو یرب و رولوا ندنوب
 رپ هدنرانکوص یعسف ینامو ردیکوک كنوب وول رونید هد هبال هدر
 برق هراص: کوکو هرف وليل یانو هش هنقرواب داهو لتبالص قرو

 كب وخ (كطوط ) زرد خد نویرغا ضاج هنعون یرب ورولوا
 رد-ءوذرب ندنآ رارید ناغداب هعاع هک اغب و رد-یش وڌ یط وط هدنن "رو

 لاله بورعک هللا كني رکسعراسکنر رد ردنکسا بت اک ( شونابطوط)

 ردیتفل شونابیطوط هلب اب "هداب ز ( شویت ایطوط ) راید | یتناق بو دیا
 هسه هدتاق هدننزو فوص (فوط) ردارعک *هربس ( ارج ئطوط )

 ٩ ردندنعوت سود رذاک هلان (سوب رفوط ) رود هب یراق هود

 جد عولر ندناو ردتای ناثلوا ربع : یدومالب رب و یدل رب سود رذاک
 یورادنانزهدزامشردوب سوپ رفوط ارهاظرربد او یوم هک رواوا

 مسا هدسینانود هلبا مال رمسک (نودیا وط )رولوا یبآ هدا ررارید 3

 ناسناوا رعت یمروا تیا هدسیکر و بلعا!بنع هديب رع هکر د كبرت هاب ور
 یتاعص هکمو ینبریآ هکم هدینانوب هلمالو نو مض (سلسنوط) ردنا

 یجنر,نوا )روند ر > ذا هدب رعو هکمهاک هدب ,سراف ردیدآ هایک یرلک دد

 2 و > وتم م تاز : هک رد هدشنس ر هل .67 یاط لصم هاهناس

 ردو مسا هدیب رع هدننزو فج (فهط) ( ردا
 نالب روش هل ادعن رمصم روب نم ضعبلادنعو رد هغ ناثلوا میعت یب ادع

 هنس ید: ردلداع هاشر هدناربا نیطالس (بسامهط) روئد هماعط

 یدروستنطلسلی یللایداما نادانآ یناربا تکلع بولا ضرا حارخ
 كنشوه ن ناهجونا نا رد ناب داش نیط اش لا نو همهط)

 یاهاشدا لك هدتناوررب و لس زوتواهدلوقرب رد ن رعویک نتمايسنبا
 هن رزوا ود امار یتاطیش یدنلوالابعتسا هدنرصع كنآ ها یدلیا

 نایب یجکیا نوا )رایدید ثرومهط کا ندبسوب یدلوا ر اوس
 تفغازوهط نوا هدا جوا هکردهد-تسر هن: یاط لصتم هبیناتم یاب

aKهحوتات یا لوا  ET DGG 
 هحرابهدناکش نیهدهک رداشذ یندعم ین ردیعسا یتاکیب رداشون هدینانوب

 كرکوب هدننزو هرازه ( هرایط) ردیلضفا كنعاونا روناو یک زوط هحراب

 هک ییعساب ناب نعي رذیدآ ییارهص ناب هدننزو نایع ( نایط)رونبد هبیک

 < هبال #



۲ ۷ > 
 ردناهرب و شوخ هدنناغ کعچو شال وط هل رب یر و هب هب الا
 ینجهدیس راف یکعچو هییش هدنکید لوک یرلنگیدهرژوایرالاد لزیسق رو

 رار درا اة شع هدب رعرولوا رغصا ندنکع> است ناب یرلکدید

 (نوقسط) ردنابت یراک دید هن رامس كنابطا هروک هن رله تابن ول الاح

 یدبآ ہاک تع ندع دق ردیدآ رهشرب هدنیمز نارا هدزو نوار لدا

 هک قددسصد و كشود نعل رد هنس انعم نیلاب و رتسد هیات نوکس ( هتط)

 عو ردسنچ مسا هدش "رو رو د هل ااف ( روبط ) ر و ]وار قاتب
 ندنعون مالا هدننارو نویفارغج (نویفالبط) ردلماش هنعاونا سوق

 ردکعح ناثوا ریس. یکروب كم و ىل روک ناتتش هک رد وا وردا نا

 هکر دهطوفو ادر لوا هدنن "رو ناسرون (ناسلیط) روید هم هدلوقر

 رد رعم ناسهرط یظغا ناسایطوب رواوا هدراب رع صعب رولخآ رووا
 هش ه رول نه یادر رد-هینت هادا ناسو وا قراص هرط راربد

 قراص یراق دتفراص هن راهثرا را یفوص الاح ی دل وا ع هلی رط

 (ارطمناسا.ط ) ردرونارهم عاعش ( رفع ض ناسا ط) ردفراعتهدنحوا

 كس ورع روند هنکجوب شئنا هدننزو ثورح هلو ( سويط ) رد هه

 یاط ینات باب ) ردیشوق لسیج هک ردیب ردم وهبت (جوهبط) رارد خد
 نالوا ضرام هدوش وا هدنن "رو فالغ ( قایط) ( ردهدن رک ذ هروسکع

 هربخ (هرط) روند سوباک هدب رعروئلوا رعت قععا رغا هک ردعارغا

 هدشرشو لیعحو رد هتساشم یراسرشو تااعخو تلعخ هدنن "رو
 روسد هدهکحوک و كما نوتلآ ند هدامو صوصخر و رولک هشعاتعم

 رهد هد رع ۵ هلا اط حو رده سا ماو لاف ضار دبت رعو

 قاندا هدیناب سد نكي "رو ندا (ناطیط) رد هس ا محو

 یهیستبا هدیکرتو یرب ثارک هدب رع ردیسهصارپ نابب هک ر ددا یارک
 ردیشوو وص عوئرب هک رد هتسانعم و طط مود سه (ویطو وط.ط) روند

 یاب و قا یرو و هجالا ه زاد هلىاقا هدیه یو قاترعاب یشوفو

 هجالاكشوق یراکدید قاتهرق ارهاظ هلی را! فصو ولد رواوا هرف
 ردولتشطارک ذ اددرنم ید هر درص بحاصو یدانا رورو رواوا عون

 بح راض ءدوپ ردهناد یحرق هبش هب ی دادغب قاع" هل او (ی.ط)

 هموعصع یاط ثلاث باب ) راب دلیا نایب هلبا یمخح فالویراضءهب و ناساب



TAF 
  ) OSS 1ردنارصح م السا مهیلع مارک دیک ام (هردسرویط

 او توا یتلاهدابحوا هکر ده دنر دود یاط لطم دم ال هعاخ)

 هدنن "رومل> ( ملظ) ( رد هدنرکذ هحونفم ی اظ لوا بای ر دانم |
 بای) زدوس هغرص هخلا.م ندا هدید رعو رار د جد دماسهد هک یسوق هو د ۱

 ۱۳۱۰ ۵داب و هیلغ ( نیس لظ) ند هروسکم یافت نت
 35 رد هشآ ( نیم لط) ردم السا هاشداب جدو (ادخ لظ) رد بانک

 فرطلوا لوا ضرالا ته لظ كيم هساوا ضرالا قوف باتفآ |

 (ردهدنرکذ هموعصم یاظ تلا تاب) رداد کا یسکعو رواوا هک
 ندنسهللث داباتالفسا لام هک ترودکو تاطحوا یی (هثث تالط) ||

 ترودک رد رودک قع یسب ر و ضرع ید ر و لوطیرب ردنرا-ع |
 هیاعو اند يلع ین سنوي هل تالط ضءلا دنعو رد هلیلفح تیعس>
 كع نطب یناث لیل لوا هکر دنا جوا یراقدلوا البم كن راترمض> مالساا
 تاصاخو ییاسفن یاوهو یبط ترو لک هذل ور ردا رد رعق تلا

 یش ردردام نطب و جرو رسم تاط هدتاوررب و ردن رابع ندناویح

 ردیفرظ كنا جرردا نوکت دنا كن نیسنج هکردب رد هسءفوب لوا

 نوع راك ی دبنوا)ردنابغطو تاالض باحصاو نیکرمشم (ناتیلط)

 ۱۳۳۲ زوقط نوا هک رد هدست تاناک و تاغآ هزدصم ابا هل
 بانر هکر دهنر هلمهد نیع لصتم هفلا ناب یکل وا ردشهلوا اش

Eرداس یی یایاد (ارمش راع) (ردزعسم تاک و تل  

 ةهلةینو رارروشب هل وص نوا دوخاب هللا هک رس ردشا عونرب (ا.ةشاع)

 (تكشخقشاع)ر دماعط یراکدد هلن هه رع هک ر اردنا نام هللا یدغس

 نابلاط (ناج كس اع )ردقداصرغ قشاع نالوا تعاعتساو قدص ی

 ہک ر درک ندنعوا یزوش و یگهدننزو لوقاش(لوقاع) رد هاک ندایئد

 جاسر دیم جاس رگ لوقاع هداورر EEE یراکدد ر

 یراکدید قدنا هرق یو راضو ردرهش ف ورعء ن دنرا راجا دنه

 ردالاع لعاح هللا هحوتقم هاشم یات 6و ع ( ا حرش هلا یالنکید

 حاشا اع ردح اورا ام ناج ماع رودلوا تراشا هیلهاج ماع ءال جو

 (كاخ ااع ) رولوا هانک د ندهعد را رص انعو ندایئد ردیاب اصم

 AE (كنرود لاع) رولوا هب اک ید ندیمدآ دسحو بلاقو ندایئد

 ۳ EFE EEE مد دا ده ی ین

F4 ردهانک  



¥ ۲۰۹ 

 رولواهباذک ځد ندعفانم وازود کیاو هلب راتعاراهن و لی ردهیانک

 تک اوک ( ناکواب رد نالءاع) رداسد ماع هلحوتهم فک ( نوک لاع)

 (ناجلماع) رددر.طعوهرهزو سو 2 مو یرشمو لحژ هک رد هعبس

 ردناشخ رد سع (ناکواب رد لماء) هنا طاس لدو هناش رع ناج قااخ

 مدوهع۶# ندنآ رد ربع كن هعطات سن هکر دیناویح ح ور ( عبطل اع{

 ردیشوق نالاصقرب وق (یوج بل دداع )رولو ارب بذ هل, | باتلا

 هل جم نبع : لصتم هبهدسحوم یا ناہ یکایا) رود هوعص هد بارک

 هج ونفط نيە لوا باب ردامس یت E ا تاک رک هدنسر

 ترضح یراالعا ا E راسا ) (ردهدنرک ذ

 زوتوا زول ردح اس هززاد-ع سا اا وبا یرادت ا رد هع هلا یر سابع

 £ رک رد هللاب لس بوعد یرارخا ا و دد | ات هدنسهنس کیا

 هدا دیع یدابا تافو هدر اقرصمو یداوا یعاتبقاع بوروسلوط

 داو روند سو اک دب رعرد هنسانعم قع رغاهدوش واهلعجمیسک

 نبع یا باب )دولا و ار هیج مح 2 ا هدننروص سا

 لوبق تعصتو دش و كاسازوس (نتفربذپ تربع ) ( ردهدنرکذ هروسکم
 لاعفاو 9-۳ 4هامو ا یش تر )د 5
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 هدشزو انرسصن (انردع ( ( ردهدنرک ۳ هحوتفع نبع لوا بات ردلیشس

 مص رو زرد نانشا كي وج هدزارم شرد هب وب رذآ هک رد شد نک میسا

 یو ندس الو فوص راردپ ارم یش رغازوکط هکر هک ردکوک

 قجاونادان هدننزو كندخ ( كتدع) ردهدنس هباتم نوا ص هدکلیا هلازا

 ( ردهدنرکذ یکم ین یا باب ) روید هب هلاک قابو

 رووا قالطا هد هن وک روند همدا شعالروالا زونه ( رک ی

 دا وا شمالجا یاہو زونه هکر وند هن زلب وک هداب لوا (ناژر ناراد هدع)

 هلم هم نیع لصتم هب هه لاذ نایب یعسب) هروط هرزوا یرهم عب
 هحوعم نبع لوا تبار رجس یوا جوا هد یکیا رد هدسعسر

 js هکر د بشع نوفلبا هللا لاذ E («ذع ) (ردهدنرکذ

 قح هبلغد لود وزار و هنس روصا یک هديب رع هللاذ حو لرد افر طا |

 نوکس (ارذع) (ردهدنرک ذ هموعصم نیع ینا تان)روتد هر هععو هسا

 ؟ رد هقوشعء قغاع مان قعاو روهشم ۱ راو یسانعم ترد هللا

 هلواط نالوا فراستم الاح هکر دعا فور« دوو ردندنتاح الطصا درت

 ردهنسانعف راکاو رهاط ۳ ردع ولر نداردبفر £ لب وط کا یو وا

 اج هدب رتوردجر یا هکرد هلن جرب ٤

 یهاوو تسس (كاارذع) رارد امت رق نالغوارق رلکر ردە رکایرتخد

 a هر هلد وهم رغ یار ناب ۳ ۱) رد داک ند هلاهد و ردع نالوا

 نیع لوا بأب rE E تب قرق هد اب کیا هک رد هدر هل. نيع

 :هیداناب هکرد مشجواک لک مسا هد زو رارق( رارع)(ردهدنرکذ هحوتفم

 نوجارقهدینانود رد ان نانلوا رب یسهی داباب رغصو یزوک رفص ندنعون

 2 هب هرادوفد هار حف (هناب رع) روند رعبلانیع هدب رعو

 کنج( یوحهدب رع) رار دار هڏ رهظع رلب رع RS وال زو وال وپ

 ۳ صصص تەو یجاقادلیو رده: سک لآااعمو ب راخو

 (ریکا شرع ) روتلوا قالطا هددنسهلوقم زاب هدم شو زاب هفحو روید

 ه دایدااةفرطایخ رب ن فصآ هک سیقلب تخم (ییابسشرع)رد هبانک ندبلق
 یدلیاراطحا دمال اا هلع نایلسروضح ندنرهشآس هلو ف مظعا مسا
 ( ناور شرع) رد ره ر هدنعابس رد روهنمیس هصقردایس هک. ام سعاب و

 نارو شرع هلا ار عدت رد رترضح مارک ءاباواو ماظع ءابنا
 سس

 ٭ ید ڑ



NF 

 ردیتا مضح نيب رعم هک المو شرع *هلج (نایشرع) رددوهشم ید

 یرلک دید نانوط برخو ییاحرب هدننزو فقرف هلبا داص ( فصرع )

 یا (اشتطرع) رد ورادشام هدزامشو سوطقاک هدیناتو ردت اب

 هدزاربش ردک و ک نانلوا ردت ییشرغا زوکط هدننزو (شبشق رم هللا هنلثم

 ردلداعم هنوباص هدکلیا خاسوا “لازا ندلاشو فوص رار د نانشا كر وج

 دوو رد-هفاد نسا رغا شیدریطهت دغامد هرطد کا ندنوص

 ضا یلخاد هکر دهزب رخ یرق لوا اثاطرع هدندنع یبح اص ءالضقلا

 یجاغا حیدرا هدبکرت هکر دیهوک و رمس مسا هدننزو رعرع ( رع رع ) هلوا

 عنج هدر رب هلغلوا ترف ام هدر هلیح اغا امرخ ردر ےس یرلک یو

 هقیطقو رد وسک شان نالوا ردت هفت هلیسراخ مج (نیعقر ع ) هلوا

 ولحوا ه٤ ءطةورواوا لر > اواو یلواحهکر دس ةر رح فور« هکر د هثسانعم

 ید رلایسد ناشواربعت هب رعش كج هلسر ندزوب و همارحاولقاحاصو

 یک هروجو لردنمو هلأتسد رود هد هب هنسن كج هلیسر قاطمو زرید
 راسمرشو لیعحو كمريو هنسذرب (ندرک قرع) روند هیقرع هد رع

 تودرکس هژرسهد بز هک ژوند هنآ لوا ( هدرک قرع ) ردهبانک ندعوا

 قلطعو رد هددمهرشو لی (رکفرع) هوا شدا لاع هغالا

 رد رهنشم هلبا دعو فلخ رددآ صح رب ندب رد هد-تزو بوغ رہ
 لاعسد ر رح هدشنزو هیفنح (هقرع) رد ا لثم یوورع دعو هد هتساا

 ن ورس برغم لها رد-عناا ساجر, هلا اررمسک (مرع) روتید هل د- و

 لوکرب هد رعو روئلوارسعد یاب روش هد وارد د سا راع” هدا و و

 رب دابا دنن و دس هلتفاو رجو ك 4 یک وا كنا اس لها رک ردیعسا

 ردفورعم (مرعلا لیس ) یدیا زالوا یلاخ ندنارمسخ بوشاط هاکس و اک

 ار نوکس (ضعرع)رون.د هلا صلاخ مسکک هدیرع هن هلا ار حقو
 ع رھ رافنءو لاکنحرد رعتشر ندهعوت ردس هللا هج داطو مم سکو

 كح اغا ردس رو رج“ وب ناوا یش الص او رواوا یرانکید دوش

 زرد د یسار ۲ نات رغ رود ق هلع كدت اش رددوا یک 2

 هد رعوروتد هتسامرخ نوزیارط بذاک ردسو رولوا هدنراتعم زاخو نع



 (نرع) ردهذس یک یرالت الما لشد هدنزو وص راربد صرع هنوص وب

 هکر د-ةج زوو نالوا هدنرلناب یرلفو طو یرازید كران | هدشنزونرق
 ردفان هد ر یا ج یرو روند قیساا ےظد هدس رع ر واوا رمه هرهم

 ندهضراع یہغا و ندقوغوص رد هنسانع» قاةش هدیب رع هل اار فو

 ۱ راویسا ترد ( سورع) ردقال نحو قب راب نالوا هدقاباو هدلا
 كز وړو رسخ ۲ روااوارب- مآ نياک هدیکرت ردداماد نز هک ردفورعم

 هک ردیس هن نحو ی ۳ ردا هب رح یکلوا ندنسهبناع نارخ

 هد اوو 1 یناو رسک یدا سعا 5 و طب ارت وط ینآ سواکک

 هک رددرکوک یراص ۶ هربو وکو هر یو هک یدلبا شرابس هزردوک

 هرهز ( نزنوغرا سورع) راردا رببعل سفن هدرا ت۶ ص لفا

 عاونا وب اسو لدسو هلالو لک هک یرلیلک هاب (خغاب ناسورع) ردب زدلب

 (نج ناسورع) ردناراد هوم را ساو نانادف هتسروو هزانو ردراهزا
 (نانا-- سورع) ردتج ناروح (دلخ ناورع) ردهب ءعم لوا جدو

 شک هزاجو دلاص هد هم ظ ءم OED رط اصوصخ و,ید نکح كل واءوع

 ( فالف مرا هج سورع )روند ههود ناسناوا لاسمهتسا هنوک ر اسو
 رد هیانک نداد نزهلا هاب تفاضا (ناهج سورع)ردهیانک نداتفآ

 (یرواخ سورعو خرج سورع) رولوا ها نک ید ندنز دلی هرهز
 مععو رد هک نداق ید E كانخ سورع) ردها تک ندنافآ

 (هدرب .د سورع) روئلوا رعت ریس هدیکرت روتاوا قاللطاهد هب یراق

 لام هئرجو قا ردنابن یرلکدید یتوا لق رلبانع هک رد اک اک مسا
 رداک دو یرلکدد لنق ك اطار واوا یر یر ردق قدنفو یکعج

 ردلج عفام هنس هفاط نانز لوا هناد رشي دب نوک ید ند-نمضت

 شاوایرا (هدرهیوش سورع) ردزورفا ملاع دشروخ (زور سورع)
 * رد همطعم هک (برع سورع) ردافوس یاد دا رع هک نیسلک

 رولوا هانک ځد ند بک وک رد ر٤ (ندع سورع) ادا هردق هللا مظع

 تواخ هلا یسدنفاهدر هک رکروناوا قالطاهده همدخو یراوح لواو

 هدننزو كخوج (تسورع) ردباتفا (تلف سورع) لوا لها تاتالعو

 هنفرط نعش د هلکنا ردتلآ فورعم ندنتالآ كنج هکر د قم كج وک

 ر وند هد هکجوب یراکدید یکجوب شنآو یکجوب زدابوروابتآ شاط



 + 0 و ۱

 لفل کرو زرد ناج هل ا یکجوب یعتمشب یتوب ردیعاهدنرپ رب هقشرو

 رونید هدهنوبوا ناناوا مبعد یتوب وا نیک هدننبب راعجوچو رواک هنسانعم |
 یرلت روص نیاک ندر هجراب ربنچو لی دم رارا وا رار جرة كچوک

 زونه رولوا رفصم ند-:ظفل سورعو ررولوا باافص ه-.اکنآ بوزود |
 كسورع هدهنسشید كشوعاب و روتلوا قالطا اک نایلوا هعهار |

 || قازاش رافجوج هکر دتروص بیهعو تشز لوا (مک سورع) روند |
 نداتفا (تالفه سورع) رد وجو هدیکوت زردوقروق هلکنا هدک دالا

 نیع یناث باب ) روتوا قالسطا درک الا هلا های تفاضاو ردهناک |

 0 ناجداب مسا هلا داص حف وار نوک (حصرع) (ردهدنرکذ هروسکم ۱
 ۱ یغارم, و رشک یرلادو ردق عارذرب قاس هک ناش داب ناس ید رد یر |

 لس و لنکیدو ردوزوح یرغو ىلادح یسهحارو هیبش هنغارعب خانفسا ۱

 | ید هطاوق ارد قدح هشناحداب كنرف رد قارتو هرق هدیکرت رواوا

 هک رد هدنعدر هل-ه» نیع لصتم ه هلمهم نيس ناب یجندب) ردن دعوت وب

 ۱ نوکسو مال رسک (جلانع) (رد_1عتنم سل شب هدتحوتفم تایرپ

 | فا هد رع ردصوصخ هنسهزان نکلرود هنغارب هما هل وجو نون |

 هرق ردنغور عور (دواد لسسع) راربدزر ةع هدزار شرو د مركلا

 | رواوا ولتوالح یمعطو ردا نال يس ندنفاس كر جسر یک یغا كلنوک

 یاب ممغب دواد اکو هدیکر رربد یامرواهدیانوب و لسعلا نهد هدیبرع
 || تبسد هش رلقت رش مسا هلفاوت مالسلا هلع ین دواد ادتباراردیا رە

 ٩ تاب (دزربط لسع) ردوورعء هلکعد یغاب راغلپ هدرصعو الاح یدناوا

 والا هن رکش تاب کردا رعم د ززن ییا دزربسردبسهرش كن ۵ ۲
 ٩ دردیک هلغلرمق هلبا هتلاب شا هکابوک ندنغی داوا مکحګو ك هد اغروناوا

 هثماق یراکدید رکش لصا هک هلوا مولعم ردشلوا بااغ )درول نه رکش
 ۱ تم :راصع اوا دفع لبا حط كنابنرب نیس و نکل ةي

 ید هصوب بودیاهرفصتو حط رارکتو زر درجا ر کس ەس ر ولوازم هرفصت 1

 ٩ تودنا حط یدر و رر د یا يلس هیت رود هفرظر روا وا زا 1
 ۱ ردا رعت یرکش هک هد نعرابد رردذیناف )یا لا ود ھا یر وئنص

 یوا ییفرط زر دررکمد تقو جولبا هسرولوا هسغلایم هدنلان محو و
 توتاوا درو صا و ےط جد دعفدر و رر داق هوا للود هاو لی طخسه



 .هجاوا دقعع بودی حط هلیاوصرک او راربدرازف تاب هوار ولیکو د هه شش
 ذاق ۵-با رولیح یک ر لیا نوزوا توادروا هدایژ قم یر را دهک

 هفاضا دس هرات ردق یرمشع هدشلات حطو رار د ئر هو ناز

 دزربط هررکعدنق نالوا یفابطا رنک | اربد دزربط هسیا رولیدانیق بوتاوا
 ةە هدسرع ردیغا تالنوک هرق هژم ال 2 (نیل (OS رردا قالطا

 هی هحراب یراصلواهد-زو لنک (یوس) رار د هلذبز هدیک رو هلئاس

 کیک هن رل شا زوموا نونا زاتها یسهفاط دوها EET هکر وند

 كنررکش صوص# ارا صد ضعبلا دنعو روند راغ هدرع یدبآ

 رراب ول ن رلنا وت | هلک: 1 یسار هو ده ناغم هکر ددآ هب وب ولرد رو ردسالار )

 هدیا ا کیا هکر دهرنسر هل مهم نيغ ل 12 4 هم" نیش ناب ج کس )

 0 یر (ردهدنرکذ هح وعم نيع لوا 07 رداعتم ۳۹۹ 5 تدرد

 ابطالا نید روتاوا رل نکلدس هکر وند هت - یلدس قاطع هدننزو و

 قرع رفصع کز هک رد هش دواک مساو رود 8 وس هدوج و عو

 ندنع ون ۶۶ ۰دلوقرپ ورازید د علرخ هدر ع هننع ردنابت یرلکدد رومصا

 رارد NEN .دنه ر درک“ ر ندنراصتا که هدخاور رب و ردیدآت تابترب

 هل هط هدیک ر هک خص ن اند رمشعلار رز امطالا ن ںی ردلناق ر هز یمهربش

 رود وا | . ناعلهاورول و هر تم هدنرژوار مس رول ضرار د

 ءارعلا ن ںیہ ورد يآ ددع نوا شع هل رعردا ۾ یوراد فو رعم

 هدهارقو ظفاح (ناورشع) رول وا قالطارشعر هی هع رک تمانوا ره

 بوبلوا یب وک یشیا روند هد همدآ بوکسو لوزعمو روئاوا قالطا
 هلیدصق قاوا هاجددرت "هلسیسو یتنوالت ناشلا ےظع نارق هللا لطم
 هک رود هوا یشءراص هلذش 2 هو رع ( رولوا كج هیابا تدابع

 هدنفارطا ردف ورعم تاب یراکدید لمه هدیکرت بالو ردتدنعوت یالبل

 ازا الط من رارد ناپ قشع هدیسراف رول راص هاو راجا نالوا

 (سشع) (ردهدنرک ذ هموعصم نیع ین باب) ردر وم هد هلهک ةلالهاو رمش
 هدیسرافو ورا رد هدي رع ردمح ر یی اود هلا ار و نیش نو ےس

 هل وا رک د قاط مرد ساح مسا لءاش هنعاونا لزو راو رم رل دو رح ک

 جد كزوپ راب ورارد نیس رح قا رلصم رد: رلک دید یزو راب دحوق

 رب و ردپ رلک دید یتوا لسغوا ہک رده و رداب یون ردراو یون حاقر
 س

 هک هنعون ۶



> ۲۱۵ 
 ج و و ی و و ڪو

 ۳ و ردب رکدید یورفایق هک ربد عیب را مادو راهد دنحهو ص هتع وا

 ندا سس هکار كعوئر و رواوا قوح یسهعار رد رو>ام رم هنع ول

 | ردوب یدارم كءاصم ررید ید وراارذب وورلا بح هم كنو رولرازآ

 | ورءیونرب ورد رلکد دزوب را قا هدیکر رار د ځد كءرادو مراد هنعوئر و
 ناهامو مو اورم هدزارشو نارمشد راورشدرا « دیسراف هکردرطا

 یورو ناګار وره یورب و لمطاو رم یور ورد سوهامو مو
 هل دهم نیع لص تم هب هطوقنم ربغ داص نا یگنزوّهط ) رد قاف دلاور

 ه> ودم نیع لوا باب ر رسم او لی شب هدان جواك رده ددر

 د اوج مس حوت هم یاب و نکاس داص ( هصع) (ردهدنرکذ
 9۳ هک ردیالب ا مسا ض بلا دنعو ردناح ر نانلوا ربت نکس یاطاس

 هل. اداص 2 (هرفیصع )ردن د نعول قیشمراص رده 1 e لیمه

 | ردیعویراص ك وبث نعد رد د رز یری ےساہدنتخل لصومو دادغب لها
 (ناتععم)( ردهدنرک ذهرو منع یان بای) رار د جد یزارش *یربخ

 هاسدنا دارم هکردب رالوق موصءءو فیظنو "ربو كأ كامتم یالوم
 او تلرع باب راو مارک ءا اواو ما و
 ٹا باب ) اصو خخ ردا هع یلاعت هللا یصر محو اموع رد هروتسهو

 هاکرس هدننهأرب ر هدشزو بالک ( تباصع ) (ردهدنرکذ هم وع نیع

 هرد ناوسلو تدحو تاک

 ۱ رد نوبل دما هدانو و حر طش هدر رع رود کک نالوا رم بعد

 لا نالوا ه دنقلا فرط كنيد نایب رغآ کر دراو یم صا تب خر
 تالنکی در هلیاداص عف (بصع)ل رد رەد لازا یاساعجو مو هس ها

 نالوا لصاح ندنآو ررید سراوذ هدینانوب و م هد زارش ردا
 ردارشكلا ره هکر دکلنک,د یراکدد داو تان وارارد ارث د_وعص

 كننصمنکل رار د هک ینرګ ارشک هماع هتفصو ررد نوک هدسیکرت
 كرو مداتف یالک روند سا كاوسەو سالا اوسم هدو رع

 یکاوسم یسعو یاوسم سام نا هکر دنا اضتوا قلوا نره عو

 یرلخاش راربد یحاغاریکسهدرادد ضص.بررید تبصولا رھ” هد ماشو باحو

 یسارجا عمجور دتسەو هدرخ قروو رواواردق عارذ جواو هجا و لی وط
 لند = یحعطو ووو ی راص یکعج روآ وا یرلب وت یب کلوب هرزوا

 ت |: رج .یتوارولوا ین رز رار تک و ددو
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 ناب یگنوا ) ردە ا تا ۳ یرلنا ویح ۱و راح فالك دو ر+اوا هد تل

 ر دامس یا جوا هداب یک را هک ردودنسر هلمهء نيع ل اصتم هج دا ص

 و تان (ت تاضع) (ردهدنر 1 دحوم 7 لوا

 را 1 رک هدشزو تناما ا ت یاب ) تاضع) رود هح انا ولنکید

 ضا- رمطعت هلا ۳ نیس رود تب ه دج رع روند « رواج نانلوا

 هروسکم نبع یا تاب) ردلب ی قلع قاقآ نال و ۱ ضراع ءزوک ئ ید ی

 ییس ردیسا E ہط> هدننزو س رهن ( نر کد

 رارد حرام هدب رعو ۹1 هدعانو ردو یاب كنکعج ءاخ

 ردءذام یتا مشح ترضع نداضعا الط هلدغاب نونب زو هکر س نخ و طم

 هک رد هدنعسر هلعهم نیع لت٥ ا CEES یگر نوا ) ||

 (ردهدنرکد هح وتفم نیع لوا بای ردلعشم یان و تغار نوا «دیابحوا

 نوک ( بطع)) ردقماثد هنس یمرکب زو هکر د یسطرع (ارک یاطع )

 ه.اکز یروح روند نطق هدب رعرد هاشم هد و قوع هل ااط

 | سکعنم a ورک هدو دلرغاح هرگا ی و5 ) هاح ه.بطع ) ردد,دم

 ا )رکاب 3 هک ردق داص E بشه سطع ) روند هاادص

 روئوا قالطا هب هبط هحار نلطم (نربتع هسطع) ردب فا ( حص

 قلقارطو یعارط ناب وج هد-زو نامش هلا هد نیش ( ناشطع)

 لاسطع هدد رعو لرد بلکاا سخ هدب رع ردنام ولنکید نالوا رمت

 ندگمردنودزوب هلافرمسک ( ندرک قطع )رد هنسانعم هنوزم وص

 (لفطع) نوسلوا ندهویغو زان هاوخو ندیضغ و مش هاوخ رولو ا4 اک

 ۰ هدوکسوب ردك دوکس EES OEE ه درب هلا ج

 ترفصورد دما و ردنا روهط لوا ندنفرو یکچج راریدنوقروس ر اود

 رواوا هار شوخ هدتاغو نولم هلا ض و داوسو ترج یزجو
 ردد هعدق تانک مع ( یل رطع ) ات هروکم نیع ینا باب )
 فیطاودیاسع و یتا ناب ورع واسم یسهداملصارارد هیااضودس رع

 (دراطع ) (ردهدن رک ذ هعوعصم نیع تلا ب اب ) ردرلوص رطقم هحارا

 رم هد. س راف ردهد ذرت ۳ ءایس ردوو رعم تک وک ندري هجا ار تک

 ها ی توا یدک و هدنول نارععام ررد دراطع هد هب یور لیلسروشد

 یور لبس لصا یعونرب رارد رواوا عون حوا یو ردک وک فورعع

 ٭ یرلکدید 3%



ENE 

 لصتهعاو ر ۳ یکجوانوا ) روند ځد هدوح نالو قاب هد و رده

 رهاط مو ندحاشحا تف عمو راد د لک سن ا ۱

IV X*دم  

 زرد لنس ناباات هنعونرب و رواوا ی ی ؟ نوط كتحوک هکرد ر دد

 ناغالاهتنع ور وروا وا یس هار لزوک راروق هنواصو هعاب ینکسچ

 نيع لص هباق نایب یصکیا نوا ) رار د ید لبس یناطاسو یلبتس
 ه>وف۰ نیع لوا باب ردرجتسم قتل یبا هد کا را زدم تار هلحهم

 ردیعما یس هقوشعم كقشاع مان هورع هدننزوارفص ( ارفع) (ندب کد

 ند داس هلبق هرذع تب لوح هلبا ایح طرفو اهب و نس> برعلا نیبرلتوب
 هرامب سهالا دفاع تویلوا تلصاوم هدنرلتدب هل هج ور یدیا ررواوا

 ارفع هد رعو یدلبا ناج دقنراثن هدعشع قد رط هلرمس>و درد هورع

 هموصم نیس ینات باب ) هلوا باغ ترج هنضای هکر وند هود لوا

 یزوق للتو قشمو هدعاف هدننزو هذق هلا دیدشت ( هفع ) ( ردهدنرگذ
 5 هللا حو روند هلوتاخ نادواص ندعر اب هفع هدو رعو راررد دنکر 3

 لوا تا رد ی اکو تغاچ وأنوا هدیابجوا هک ردهدنسر هلح ۰ نیع

 هدشنزو ناواهد هليا هدحوم یاب ( ناب رفع )رد و هح وفم نیع

 لاعطا اذثیشح هدب رع روند هت نا واری توا قالطویوانوناا
 هتطاهد-تاو رز ورد کور O یکنر مسا هداوفرب رار د

 هک ر دذ رظ نالدو هنکسا عل ردنادنزوس (هناح رهع) ردندنعوت یناغوص

 برقع )رو د هد هکار وموک و هنغاجوا شاو روتاوا مد كلو کلا

 رون (لوا لقع) ردجرب یحترکس هکرد اک ند رفع جرب ( یرف ول
 رولوا | هرات هک ندمرلتاا هلع ل اب ریجومالسلاو ةالصاا هبلع ردیدمخ

 ۳۳ ۱ لّعع ( لک لفع وا قالطا هد ع شرعو مظعا حورو

 ترمضح هرزوا یررب رقت لوقع باب را هکیدشلوا ناب هلتسانم جد

 ضف ضع بس نعال مدھم ندایشا عیج هنردق تاج نوڪ: قااخ

 رل دد د ید لوا رهوحو لوا لء کو یدلبا داعا یلک لعع هل. انعو

 تارعم یر و قح تفرعم یر یداروح تانع تفرعم حوا هل-فعول و

 حج واو وردک نع داوا جات هنسالوم هک ردجاتحا تفرعم یرو سن

 لّفعر ندعح تفرعء اما یدک هدوج و E هند ندنر ره كتفرعء

 یدلوادوحوم سنز ندسفن تفرعءورابدند یا لقع اکا یداوا ادب

 ال: اکا یداوا

 لر



 هک ۲۱۸ %
 تست ی تک

 یر بواواته> جو اثالوا لتعهرزوا هرابعرگیدورلید د لک مسجو مظعا
 رخآ لقع ندنتهج دوجو ردب رتهج ناکءا یرب و بوجو یر و دوجو
 یدلءا رداص رخآ فالف ندنتهج ناکماو رخآ سفن ندتهج بوحو و

 ندیناسلاحور نالوا رهظمذس ول را تح نم هر هیهااتاذ مطعا حورو

 ندرلنوب نیمه ادنعو ردتراشا هک الفا الف سف ءامکلا دنعو نرابع

 ( بات قبقع ) ردیدجا رولو ید ةقیفح هک ردٌم اقطا ٌهمیفح دوصقم

 هدا و رواوا ها ڏک ځد ندو كشا كعشاع و ندنایکنر بل كوع

 (ناعسآدةع)(ردهدنرت ذ روک« نیع ینا باب) رواوا باک یخد ندنوکلمل
 یجدوب ( زورفا بش دقع )ر داماش هر هزایسو تباوت رد هانک ندکاوک

 "یتدندایندرد هنانک ندشاوکو ندآ ( زورو بش دفع ) ردهنانهم لوا

 ا یافع) ( ردهدنرکذ ههو عد نیسع ثلاث باب ) رواوا هیاثک
 ندعلوابلاط ههنسذر (ندش باقع ) رواوا هاذک ندقو اولنرع ( رات

 قو ریق یداعض ردسیکوک كنج اغا را ینا ( مدآ راقع )رواوا هیاذک
 مسا (ناهرک راةع )رد وقم اج یمن و عفان ها-ضعا قیقجو

 ماوعرارد حرتلا دوع هد رعردک و ک یاو د روهشم هکر دارد رذاع

 ی! رفن رضا و رار درد_کوک یل-بج نوخرط ینو زریدرهقلا د وع
 یرلکدید رک هکرد ج و حرتلا دوعورد کوک رو نعاحرق رقاع بودیا
 ید ناهوک رعع هل ها فذح راد د ردک وکر هه رل ضەدو ردکو ک

 بایرپ هکرد هدنتسر هلمهم نيع لضتم هفاک ناي یجدردنوا ) ردتفل
 ردکعچ عولر هدثزو رع (رم ِح ) (ردلعش» عا ید هدحوتفم

 .یدورآ لاب رواوا یزمرقو یجسفثیو ضا و یراص ردراو یم جاقرب
 هک ردصاصق تابنوب ارهاظ ررتوک هتناوق بولآوردیایدغت ندنآاب رکا

 رارکا هدرپ نیش هنناوق یرآ صوص ینوب و رارید یتوا یرآ هدیکرت
 یزجروئاوب هدشناوق یسی را لابربکع هدندنعراضعب رارشوا هلصرحرلب رآو
 و رادو راد اکا هدزارش رولوا یجآ هدع ارد هنسن جور هلا لسع

 زرد د لګ یایعوم هک رد راوکلا حسو .داوقربو راردیا ربع لاود
 یوم رکا هدرابد ضد و یولهرب هل ث> اف طاغ هدیکرو مومر, هدزاربش

 ینوخو هطعسوهب رو هدکمر و ماکعسا هکک شرق رد هنس یرلکدید

 هدننزو كنکل هللا هلحهم نیع ( كعکع) ردعاق هنماقم ایموم هدکلیا عقر
 حد تا سس سس سس سا

 هک رویط #*
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 هک ۲۱۹4 ۶
 ات سس وا

 كع قعفعو رربد قءەع هدب رعردیشوق ناغصعص ند:ذج رویط

 هدننزو هاک(هاکع) رد هنسانعم كەکع هدنزو كل: (كکء)رارب دردس رعم

 هد نانو و ورادهایس هدزامشو دوسالا مرک هدب رع هک رد نا دنش مسا

 ردندسنعوت قیشمرا صر دلال یرلک دید ها هرف هد کر و نونشرشاف
 هدسنتغا سادنا هدننزو هنکت ( هنکع ) رواب راص هتان نالوا هدنفارطا

 نسکو ا یراکرت ردنابن فورم هلعاوب ناحروسورد ناتروس مس
 تع اکا قارع لها ردد عون مدکح ار ز رردبا ربع یمدکح نالغوا

 قرف یر, ر ٿل هلا ن ناجتروس یر حاص تاد رفم کار رد گو وز

 كرها ندنآو هش ا روس یر ر ت داور دم وام ناګ روس رردبا

 نکل رربد قار کا هدرصم ردکوکر یلتد->حو یاو هاشم ھه شاب هغو

 هدسننزو بولح (بوکع ) هلوا صوصخ دقارع هروب نم تغا هکر دززاج
 راردا لوا بواب قیجاج ییس- هزات ردتاولنکید فورعم هکر درکنک
 بوکع ۰ درب رعو ردیعو یتاتسد كلو ه ریس یرلکدیدرانکنا الاح

 (هکع ) رده نسانناخدو نوت باکع هک هشرده-نساضمرابغوزوت

 روند قعقع هدب رعردیشوف ناغفصعص هکر دهتسانعم كەكع هدننزو هک د

 مو> هیدنحرب لع الن رکلبواواهدنناونع ی رعا رهاظ یخ هکع ویشا

 بنذلا لیوط بارفلانم عون قعتعلا اماو ویشا هد حرش هاو مست

 صیص# ی هی دلوا ند هیسراف یو ذکع ةیسراقااب لات ض اس و داوس هیف

 هدیاب اب هک رد 0 ع )تی ۷ ناسب ی )ردا

 ضب رعتو رد نسا تەم هطاعسو اغ ۳ ی هدننزو الا (الالح)

 مساهدنزو ناطرس هاوج ( نايلع) رود هد همالک ی هان و مینو

 یندرآ هکمو یئاعص هکم هدنکرتو لوسغو رخذا هديب رع هک رد هکم هاک

 ردناس فورد هک رد دجت وب هدننزو فاخ ( فاع) ردهابک یرک دید

 هکر دایند ( هزاعت د ید تسسا م دسرافو هصفصف هد رع

 هصاخو هب هند یآ قلطم هدشنزو ماش هد اق( معلع) ردداسهونوک اع

 ضعبااد:عو راربد لظن>هدیب رعروشد ه زود رافلهج وبا هدول سا دنا

 و درج ناللوارمسن یباغاوعا دیکر رد هرهزرخ هک ردب دآ ل ظن> رش

 ینددلوا ی مغ نکلا رار د یباقا موخ راکاو رررد شدن هدرا هجا الاح

E i 



 هک ۲۲۰ ¥

 ندقلوا مرهنءو بولغمو زجاع (نتخادنا لع ) یدناوا ناب تاءفد اب

 قاربهدودرا ( شے ع) رولوا ها: جد یدقلوا لفاغو ردهیانک

 روند هب هصح نالوا اطعاو عل زولن رتعنعو و هرلر رکسع نانلوب ا

 رف ( حص ع ) ردمالسلا هلع مدآ تنیط رمج ( حج راهظا |ع)

 یاهاع) روثلوا قالطا هدهبذاک رعو رولواهنانک ندنفان دیآ كف داص
 رد ز داب هنریا هک رد حص راتو قدا ص رتو بذاک رف (زور
 ماما دالوا هلحوتفم مال (ناب ولع )رونا وا قالطا هنعوچ كرانوب باتفآو

 نیع ین باب ) رووا قالطا افرشو تاداس الاح رد هنع هللایصر یی

 یر یاب دنه هلبا هل یاو مال نوکس ( ثاع) (رد هدنرکذ هروکم
 هلرج یکسچو هجا ندنآیوک و هیبش هنخارمب كنآ هنیمب یغاربب ردندنعوت
 هدعافردا نوکن ع دیش هب یکطص هرز وا یرللادورواوایراص لئام

 هل مع جن تاع هدب رعورارید یزرفاسر هدیکرترواوا ناغشیابو كشاد

 تولوا لباق هکعت> هلعال نوکس ( ثالع) رد هنسانعم طاخو قهرشراق

 العو یکطص رووا قالطا هنس هلج كرا هند نایلوا قرفتم ن درب یر

 هکر رار د د یمور كالع هکر د کطصءییطفا كعوئوب و یک یطبلا
 یکطصء«بود انظیتف وا لرقاسیی کطصم سان صب رار دارت اس

 (ردهدنرک ذ هموعصم نع ثااث باب) ردندهاوعتافرخ مع رارید یرقان
 هک رولوا قالطا د هب هرایسو رد بتا رمضح مارک هکنالع ( نابولع )

 مال چ ( قلع ) ردرقو دراطءو هرهزو باتفآو خم معو یهو ل-ز
 یخو ط» كنغارهب رارپد سطاب هدنانوب ردیج اغا ناتروکب هلف اقوا نوکسو

 ه-قفوب نوحما قەزاب وژاب هدیب رع هلبار رسک و نیع فو رد رەش دوسم
 رووا ربا ع هکروشد هد ه هب ران الب ر و هراوطو هدعاک نالیبا ندب رد

 جوا هدیاب یکیا هکر دهدنعسر هلمهم نيڪ ااصم وه ناب د ىجا نوا)

 راهب (راع) ( رده دنرکذ ه-حوتفم نیع لوا باب ردلقشص انکو تفا
 فورع یراکدیدنیس رم هدیکرت هکر د دروم یس رد سآ مسا هد نتزو

 هداوقر و ردراو یراکع كزانو ضایب رولوا ید یرج" ك نوب ردناح ر
 هب هنسک لواراعو روللوا نایب هد لح یلاعت هللا ءاشنا ردراغ مسا راع

 رولوا ب وس یسب رق وډ ېک لس یراعوردب وسنماکا یرا۶ هک روند
 مع نوکس (درع) راردبا ربه هح هدیکرو حدوههدی رع

i kl۳  

 < محو و
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 | ز و رک ماوع ردە ریس فورم هک ردیعمآ سفرک هللاد نوکسوار عضو
 نیعینات باب ) ردیت واق شبد عولرب هلهال حو مم نوک ( ) ررد
 رخآ رگو قلوار مععو ق٥ هشان ق وج ) ندشردر ع) (ندەدر د دمو |

 1 و a هر ون ناب یجندنوا)) روئلو | لاهعتسا قد راع قلوا :

 | هحوتعه نیو لوا ناب ر دلمسم شاك ی رک هدیابج وا هکر د هدنمسر

 ۰ هودصاا هیاع ن ا یوسک (نازرا ربع ( (ردهدن رکذ

 | طخ ( رت ربنع ) هلب را تعا ا لعاشو عقلا ماع ردم السلاو

 | نانز (ه-جربسنع ) رواوا هیاذک جد ندهصکو ردرباد فازو لاخو
 قورت دارا بی زیاد مو كس هک ردهدالق عونر ندررو ز

 أ (لینسربنع) ردهتسانعم نازرارمنع ( نازرارمنع )راررک هنپ رانو بواب
 هد "زو مدمه (مدنع) رد هنسانع» هحرنع (هن ربتع) رد هنسانعمرت ربع ۱

 ناشوایس نوخو راد جد یحاغا هپ و رد-فورعم هک رد مه مسا

 غ ریس هلف ق ( اقنع) ردو راد یرلکدید یناق"شادرق هکر هک رد هنساتعم

 رد رع هدوب نح تغارد مسخا دوخهمو سالا دوجوم E زد ۱

 تار ءا ى ةو د دلیا فاطتخاو رلبدید اهنع هلهلوا قدا ىل وط

 : هقاخ رل, د د برعم یاعنع نودیا فیصوت هللا برغ۰ نوک دابا مادعاو

 ١ تشرلترضح مالسسلا هيلع ناوفص ن هلظنح هژلوا ناکار یر

 شوکنز رم هد زو رجس ( رفنع ) یدلوا ضرفنم یلدذو كاله هلیساعد
 | هدننزو كر ( كنع) ردیاب م ییاهد یرلکدد كش وکت اح رھ ههاع هک ردرعسا

 صبا دنعو رود ق همت هدیب رع هک ی سرک [كشا یی جعل رد هنسانعم رخ كاب

 نایلوایسهورم نعي ردیعسا رانلک هلن وت نوکس ( مع) رونبد هکش | كکرا

 رد رعع راالج روند هنکعچ رو )واربع یرانناب هک كنج اغا رات |

 1 SS ED UR عطاقو ساب ود راب هدهسیا نو لوا

 تواک س 1 ندتفرط بواطم (ندش كبس لما نانع ) ( ردهدنرک ذ ۱

 دار ا یشاب تآ ( ناذعرب ناسشع )رد هیاک ندسقلوا دیماان
 نجاع ( نی ذات ناشع) نوساوا هسرواوا هدهترهردب ریسمهو تاواسم

 2 قاروغوا نیکرید ( ندیدزد نانع)رد هیاک ندقلوا مزهن ءو بولغءو
 رده اک ندکتک هلتعرمس (نتفر نامد نانع) ردعااقو رکو كل ورک دا رح

 ندکلنا ماتو اب صد ی و ندکمرو بأ باب (ندر ؟ كم ناشر



  Jی سس ان مو سا مع دا تا نو  aEسس [

 ها Suse نو ) ساع ( ) ردهدنرک د ۵. وصم ا ثلاث باب ) رد هاک

 هدنصوصخ مد هئصاوراردبا لامعتحاهر راه سهر د ەوە قورعم هلم وب

 راکت (رت بانع )ردهارعاش دبادک جد ندسبل كیوحو ردرم-ظا ۵

 یروف هدشزو رهک ( روع ) رد هباذک ندنسانګ تڈکنارمس كددنزات

 هدنزو هج ( هع )ید بیس زلا مگ هدب رعروت د هنکد رکج مزوا
 هنسانعه عج و قەغ هیارار و e و رد هثسانعم ريم و قهروشوب

 رک رد هد شر هل مهم نی٤ ,EO م هواو نا یک زکس نوا )رواک

 و
 (اوع) رد ه۸ انعم تاوصا تر و اغوغو یلغدحو هطارم هدنزو و (وع)

 هرزوا غانا هکاب وک ردا مر ندر لزانمهدنتعس ىلا بطق هدننزو اوه

 نوین "1 ردهدسنلکشررغاح ةر ش٤وط یداقوب لا عاص مدارب

 هعس ( كلذ ناناوع) رد هسعانعم ییدآربد هدي رعو راربد یخد حایص

 نانرکو [قیلعرد رجس ر ندنعون قیاع هدننزو جوک (حسو>) ردهراب ا

 قروو لتکیدو برق هنج اغارات رجس وب یدنلوارک د برقنعکر دی اغا

 لام هو طور دت سمو ردق دو یرع و یل وطر یا و هم زواو نیس 5

 ناجس رش لوا .دږکر رلوک و درروط نامزقوج هرزوایرصویمرفو
 راربد یزوا نفاسو یاله-هزوا نگو یاغا یمو» هد راد شا و یکید

 هکر دحاغا وشوخ روهشم (دوع) (ردهدنرک ذ هموم نیع یناث باب )

 هغارمط هک رفت هننروص ر دیک وک رصشرب لواو رووارعیعت یجاغا دوع
 هے را لوا نفد هسغارعط راردا لامه تما بورا هیج هدهد بودا نفد
 نااوا ریه هنوغالو زالوا صلاخ هعقدالوا مغتع هدننروص كءوروحو

 نانلوا رم قلاقش هک رد اوأف مسا (بیلصا | دوع )ررد ید هزاس

 دوع هلفلوارهاط یبلص طخ يکيا هدنلخاد هدقدارمق ر دی رک یاتت

 رح“ عفرو ll ییاهعتسارد_فورعم هلا اوب رايد د باصاا

 الصا اکا ردس>اغارب هە تیلصاا د وع ضصءءاادنعو ردن رع هدرظڏو

 لکشلا ثاطو رد اروھظ لکشاا مد رع ھناوارمسک 4 دو ربا رپ ا ا

 راراصا هنراذوب كرل جوج هکروند هر هڪ صو هت نالیا هنوک مسلط

 نیحهک روئلوا بانک ید ندتقو حایصو نوا كماع | عرف هدوش وا

 ضا (یبالک دوع ) ردحابیص نوچ ( نبی” دوع ) رونلواریبعآ حایص

 گو ۶



¥ CT ۶ 

 روا ۾ اک ندا( تک یدوع )رولو رعسبعت هسحالا هک قا هرقو

 دز رد هدع هر هلح هم نیع لصتء هت قات یا نایب یتوفط نوا )

 ه>و:عم نیس لوا باب رده یو فا سا ؛ نوا هدیاب کیا

Eروش د هنج اغارانح هدتزو ماي هلا هثلثم یان ( مایع )  

 مسا هدشزو بوق (توسع) روند هسنغا هزوقراشح هدلودرپ

 (اتدع )ردنات یاود یرلکدد كشوکناحرم هلن کرد شونز رم

 هدنا كنآ دلو رواوا هد-جر هکر وند هتیقردلح لوا هلبا هج ني
 ( ءزورهد شاع ) روئ.د E رع راد حاڪم هل .ادلوات رکاو ردا نوک

 زردنا دارا هدنماقم لالقتسا ینه ود تایح تدم هک تلر د كالت وک نوا

 یہک ر دار ك رل ترم طح مالساا هیلع ی بوق ەز لبا د اص واب نوکس (صیع)

 نیع یان باب ) زرد ردیعشام ندنش رذ كلا یسهقناط مورو حرفا ردیعما

 فرشهفح ترضحو عاطةنان دعلخ ( رقف دیع ) (ردهدنرکذ هرودکم

 یسعترضح یاعد تکرب ندناععا ( مس دیع ) رولوا هاک ندب رفت

 رد را وک وطروب دودسعه كلارا ردوک ید وا لزا دنا فر |

 ردّشع نانلوا ریعت ماه هدنزو ناب ريم هل.ا هلمهم یار واز ( نار ريع )
 نوکس (دروخ یسع) روشدرورعز هدب رعو ناریش فلع هدناسارخ

 ردناوغرا دان ( ناعهد یسع) رد هانک ندنمعلاص مزوا هالا دوار

 رواوا هانک ځد ندقذاح بطو ردباتفاوترپ و باتعآ (نیشن هد یسع)

 نالوب نااک بوش هدیآ با هلبا هصرص ءاه ( ههام شش یسع )

 هکر داعسی درد (هدک یسع) روو اقالطا همزوااصوص و هردو

 هههوصو ن د لولا داسو ردهدنآ م اللا ولع یدع تریضح

 مزوآ ( هام هن" Ca )را ا للا تب یراصا رواوا هباک ندنراهرلع
 فورحرا فک ی رکسنوا E دا ( درد ره * یسع) ردرمعارص

 1 رد دن مسن  تانانک و تافل هردصء هلا هجج» نی نریم هب ىڪڳڏ

 هکر دهدنمسر هچ نیغ ل ص هفلا ناب یکلوار دمو اات هرز وانا ید نءا

 اب هدنزو بان ( باق ) (اردلقسم اک و تفلر قرق هدحوتفم بای
 هرفسو ماعط ةو هل ضقو روند هژرسلئاطالو نایذهو طعسو

ERE 5بارخ شمتح ندشارب هاو شلاق ندلعو روت د هد  

 قانامروا هد رعو روید هد هپ هس كج هک ولو قح هن او طقسو



 یک ۶ #۴

 یسهشکنم تیا هلباهحوتهم نون (كناباغ) رد ناعم یازاسو قابتجو

 كس سن هدزارشو بالکلا ج“ هدب رعروئید هلال نالوا مع

 یراکدید یچباغا دال-خاو اغا راد ره هدننزو شبات ) شباع) ررد

 یکیدوس هَ اك چ وب وآو هب رامغ ه دب رع هتسهویمرد,دآر ےہ یھوک

 (كو اف )رونا وا رعد دال>ا GE رارد جد بدلا بئع هةوا هويه

 ههورک ناک بوزود ندعغایروئید هنغلا وب ههورک ناک هلبا هدحوم یاب

 ها ثنا روئاوا نا هد هدام ارد جد هب ههورک ناکو اا هلا

 كزانو العا هدنآ ردره شر هدناتسکرت هدننزو رغشاک هلفاق (رفناغ ) یلامت
 هددنق رعسو ردروهشم یلاجو نسح كنعاخو یکشمو روشن دازآو رس

 هذ د ء عار هنفد روت دراغاا بح a هو راغلا هر ےس هد رع نو

  هاشءیات (ندب راق )رد هنساتمم راغ« راغ هدج رعو ردقورع ی ره

 حراخ ( جراغ) رد هنسانءم ابا نالاتو امش هد دزو ندراو هلا

 هدهیارش قاطع ردارش نالیما قو حایصوکر د هنسانعحوص هدننزو

 ده یازو هد هلیسراف مج نوسلوا قو. نوسلوا حومص روئاوا قالطا
 هد عحص ماکنه هکرد حو ص هلتسس یاب (یجراغ) ردرظن "دسر هد هلا

 ر وناوا قالطا د 4 اراب فرک لها نانللوقحو صو هب یاس ورد ارش نالا

۱ 

 هنحاعا هند هدننزو رام (راغ ) ردیعسا ینارو زرابمرب و ردیدآ ګر

 م هلبا هج نيغ حوار رسک (غراغ) ر دتل هد هلا هج یازو یساف مج
 ( روفو راغ)رد نايصعء لهارفو نادنز دارم هک یس مرام تنم و

 ج رهو قان ثق راقو شروم شراق ردد 3 عابلا هد زو رومو رام

 اما و رد هدانعم موق رم حراغ هدننزو هراح ( هراغ) رد هنسانعم حب رو

 مرویف نالوا هدناغرواو هدماورکتالاتو یبامغب ورولک هنسانع»نالانو

 یاب نوکسو ار ا نوه راع ۱ aE قشروو ملکوب و

 نارطق را ضعي ردلهسم یوراد فو رد هل“ اوب هل اق مو ینانح

 فیفخ و قآ هکر دیعسف یشاد یسوبا رولوا یسشیدو یککرا رربد کوک

 كلو یکراورولوا ما کو هعبط هقبطو قرفتم هل غوا یرحو
 راعا ندند الب مورورا دول رد قاب رت كموس عی یش د رد ها

 ر دیک روح جاغا راضهبرا,دلبا قالتحا ه دنتعهح رولک ندهداب ماناق

 ضد ی یا جاعا راض وإ و ردنکوک تجاغار صوص رضءب و

 2 ته

 + كجاغا #۶



۱ 

> e % 
 ماق ا انا ةنسم رلبدد لبس ناروا 2 0
 تواوا ندد خد کوک كنجاغا رمسجا تح یک ینبدلوا لصاح

 یاز یفاو یحاص ءالضفلا دب ومو راربد رواوا نوه راغ هدکدو روج

 راو یمانعم ید هدشزو زاس (راع ردا ط.ص لا دو

 ررکحبد هٽ رلباونا ارو هک رد هعقرو هما یعارد هلصوو هد ۸

 رد هسانعم قالتجو قب را و قیرآ ۳ ردیشوفوص یرلک دید زاق ؟
 ددهنسابمالغم طقو ناعو قایلاین ۵در د هجا تی ۴
 لوب هسنهک ۷ رده انعم كي ماعط هلا ذاذ-لاواهتشاو هرش 7

 هل. راف یاز (راغ) رد هنسانعم قاجالحو قعا نوجما كمك ای یا م ۲

 روند هد ه هتک لوس یزغاو رود وش هد رع رد هتسانههراشو نکیت

 روده هند شلراب و شاجا هفرط یکناو شار آ هدنزوزاب ساط (زاب زاغ)

 لو وقءراعبچ لدرکچ ندقوع هدننزوندرک زان هلیسرافیاز (ندرک زاغ)

 هد هل رعیازرد هت را تم قج الحو قعآ نوجا تەرىك | س ەلوقمىتا مب و

 ندنرانوک زود نانز یر ردراو یسانعم جوا هرو هرات (هزاغ ) ردت
 رد هنساضم ادصو تبصو سس یر و زردرازف نب رازو هکرد هل
 هک یبد یرلقرب ود كناناویح یی رددسانعم تاناوی> مدح: قلط«ثأات

 هسا: موقوصو بید ینهزاغ زکلا رووا. یوقو-ص قر و

 (یزاغ)رربد ید هزاغم د هدر كج هد یوقوسص قرب وق هلادب رج
 هدهژااج نایات وا هدماو مک هکرعم نارسو هشحاف نانز هدتنزو یزاب

 هی تای ول زارجا هیت رعو زرد ید هتتسهاوط وا
 هدسرع (لوساغ) روند هب هتک ندا لاتفو برج هلاندیادحا هل دصق

 یراکدد ناغوح هکر دعما ناششا هدیسرافو ردیسهغیص هغلام ندلسع

 هدننزو شاف (شاغ) رردا لس یسهلوتم هقوحو لوب هاکنآو ردکوک

 هلوا غاب ه العا ةجرد یحوقشع هک ردعشاع لوا ۱ راویساسن شد

 ۽ روند هرایخ قامت ۳ ردهنساضعم هروغ شوخ یمعلاص قورق ؟

 روشو یو داف ٠١ ردهسانعم نهذ دنک و هقیاسد و م 3

 ردهاک نددأ ةو عیطع (شودر هبشاغ) رد هسا د دش یاغوغو

 هب ربط هل انی-طساد راربد یشاط یسهرد منهج هلا د#د نیع (یطاغاع)
 روهط ندیداو فورعم هاکعد مهج *یداو الاح وواغاغ هدفاس هد



4 ۲۲ $ E: 

 هدانزو هايس لئام هکوکرولاق هقوارب ندلطررپ وران هدشتآ یک جاما ردا

 یس هح ار تفنو زود و یس هار هدقارحانیح رواوا هقبط هع طو فیت

 یروک راربد ید سوط,غاغ رو سطاغاف رج هدیرع ردلیقت یک

 هثدوبهدنتفا ناع هلایغ محف (هغاغ) ردعفاد یئارمش>و عفان هعورمصم

 یلیجویقاتسب و یر ردقوچ یعاونا ردنابن ناناوا مه زوبراب هکر دیعما
 هدننزو تفآ (تفاغ) ردیعون یربدا رع هسالوا رکذ قلطم رواوایرهنو

 یدروجال یسهفوکش روند هلا یراکدید یتارتوب یزوقو یتوا نوبق
 لی وتو ضارعو لب و-ط قروو هدنراد-عع شوفرب یرالادو ینالوطو
 راربد یخد ثیغارملا ةرحمو تفاغلا تشدشح هدب رع رواوایبآ یر رهو
 هلبافرمسک هروب نه تغلو ردردم لتوقف یضیح مد یردسق لا مرا
 هغرق هدنزو اح (لاغ) رد رظذ ۳ تو یخد هللا هاشم یا یدیاتو

 لاف (لاغ) رولک هتساضم یانافشرفو لالتخاو هنتفو رد هاکح ندنزاوآ
 یساو وا ۲ ردردصعء مس ندندلاغ ۱ راو یساسنعم ترد هدننز و

 ناهکروشد هنهاکءارآ شوحو هدرلغاط قلطم ۳ هنسان رودز*هنایشآ

 تالهجسک و هردنامو هراغم قحهروناب راوط هدنراکتا غاط ۽ رواوا ریست
 لا ینا مالممنح (اطول الاغ )رواکە تس ات ەمەراغەو فهک و رو د هرب یسهلوعم

 هایسو رغصا ند هله ر واوا ق وج هدرصم رد یطق ءالقامسا دانو

 واوصرار د یس هلت نا هدږکر اک وب رد ریغ كن رصم القاپ هاب وو
 ربک |ندنغارمب یتاتسب ءالفاب یارو ظیلغ یک یوک شماق کوکر ب هدرارب

 رابد هل یبا هد رت هکر دسر یرصم ءالفابو رواوا یزمرق یکچچو
 ند نادرلاع مال (دلاغ) ر دیس هب ودا لضفا كنم رم لاهسا یطرقءالش ویشا

 قاطم (راب ءلاغ) یدناوارکذ هکر د دنسانعم ك وباغ (كولاغ) ردلبقتسم لف

 قالارو هدننزو ندیلام (ندیااغ) روندهب ه-ذسا نالوا هسارابرط

 راب ااغ (رابهلاع) رواوا هنسانعم جارحدو قلراو و رد هنعانعم حرح دن و

 رطعو یدبا بیک  رطع هکر دهنسانعم راطع (یاس ایاغ) رد هنمانعم

 رد هسا م ناوتانو فی و فیعض هدشز «یماح (یماغم)ر دهنسک یجناص

 ردحورع هلوتاا یعارط ردیدآر هشر هدندودح نم هدشزو هناح (هناع)

 واک (واغ)رردراتیح یرادزب ر نوتلا ندنما ا عاج هدفدناروبلف تح

 لاعو ردادب ندن اک نيڪ رد هدساشعم ره و رغص هکر دیفدا هو هددنزو

 ¥ ةد ساوه ¥
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E 2 ۱۰  
 هل.وع2* واو (شواغ) رود هر ى" ەلو كل ومسك و ةراغم هک رد هنسانعم

 نوجحا قامت هن و هاو هلیاواو ج و ررد هرابیخ یربا قا

 نرش حو واو نوکس (تدشواع) روند هد هنمهلاص مزوا یربا نالنوقیلآ

 ردرغص هک رد هسا ٤ه واک وا وا سه ندذظعل تنش هلداواغ هلءا هع

 س) یی دا رنو ا یرفص یییکرت یادعم د دا رنو 7 شو

 مع هدنآ هلغلوا تلاحو هدکنکد یلرسکا یبوا نالوا رب بعت هردنکوا |
 یو قشع هک ردفداص قاع لوا هلباواو مط (وشواغ) یدلوا

 هد هنمع) صقروتو هراخ یوا قامحوهلوا شاوا یهنم هیالعا هجرد

 ه هدح وعیاب ناب یک با) ردیعسا غاطرب هدشنزو هواح ( هواغ ) رونید
 نيغ لوا باب رد یتغل قلا هدباب چوا هکر دهدنمسر هد ني ا

 كس هشاط ردنلف هللا هتم یاز ( هژابغو زابغ) ( ردهدنرک ذ هحوتفم

 هدننزوبدا (بغ) روئوا ردت هت وطردتسد وح یراقدشاط هدن رالا

 تاقاصهک تا یره و نالوا هداتلآ كاکا ینعر د هنسانع» 7 زرب ز تشوک

 ( رد هدنرکذ هرو کم نی۶ تلا باب ) راد ید بغیغ روتلوا ربیع

 یبمودوروند هبهردنکو ا كج هروسرغصو كشا هدننزوهراشا ( هرا,غ)
 هدو قناع وصو ه وصو هن وط یرلقدیشاط هدنرللا كنس هلو رد:او

 ( رد هدنرک ذ هموعصم نیغ ثلات تاب )ردفا هد هلبا ھه یاز زرد

 اشو هلوع ییهنسار هک رد هتسانعم عادا هدشزو داشک (داغ )

 لواو رولک هتسا؛ءم كابوس مش هتفک انو ردترابع ندکلیا عارتخا ن رکیغوب

 موأو ه-ظح اله نفرط در فر اعط هد مهار هک رود هد همدآ ولی اعم

 (هب رابع) هیلنا PEE ES قوما تالانم ندعال

 یحرق راد ځد یباغا راد رم هکر وند هذجاغا دالخا هلباار رمسک

 ولآ رد بدلا بلع هدب رعو رولواریعت دالخا رولوا یرع یک باع
 یوا ) ردیسهویه كل هب راع صعملا د:عو رونلشوخهدت اع ندنآ یس

 ررروسع فل تردەدبا ىکا هکر دهدنع"ر د نيغ لص2۰ ده یاب ناب

 فو ن ادانو لتفاح ES) ( (رد هدنرکد هحوتوم نيغ لوا باب

 رک ذافقنآ ( تع) (ردهدنرک ذ هموجصم نيغ یتا با ) رد هساتعم نافرع

 هد زور د لاف ( رفدغ ( ردروهتم هلع و رد هنسانعم Gg نانلوا

 رد هنحانعم رفتع ( هراذع ( رد او نافرع ف و نادانو لهاح جدو
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 نيغ لصتم د 4+ چ لاد اد یک درد )رد هتسانهم تسود مارح و راکازو

 ھخ ونغم نیغ لوا باب ردلعنم یتغا یا هدیا کیا هکر دهدنتسر هیچ
 هکر وند هن رعد ناناوا رمتیعت كد هدسدزو هراک ( هرادغ)( زدهدنرکذ

 رب خان رکا رواوا نر ندران رد فر اه ینقذ و هدنلکش لب كخوک

 هر درد عونصء ند ژب Tt یا a نیګر ندو زا روتللوق یرایخوآ

 ردنخ (ردغ ) رازوق یسهلوفم ل-حرو لاب و عاب رغس لها هنگ ا روتید
 قالق هدئاتسک وا هک زد هتیج یراکدیک كراناولهد هدرلنوک كح هدننزو

 ضهلاد:ءو 0 رفت ( كردغ )راز د

 یس هیج كلرلا رع رار د ید راکو ردج ردح السرب صوصخ هدنه 4
 ههاجو ةيجو عسر كراف ها یا یحاصالضفلا دب دو رولوا یب
 دک او باتشو لس هلا ثا تانعف (نغدغ ) یدلبا ح رش هلبا
 هدننزو كیدخ (كندع) رد هات مه شالنو قالبح و رد هنسانع۰

 (ردهدنرک ذ هعوعع نیغ ینات بای) ردهنسانعمنادانو رباو مته قحا
 هفایقد و لکشد و نادانو قجا هدتزو هدکت هلبارواخ ( هرفدغ )

 هک زد هدنعسر 7 یغ للصم هر هند یار نان یی )رد دسته

 هخوتفع نيغ لوا باب ردلغسه باکو تەل چواناسکس هدا جوا

 ةدەنالغوا رىم ا حوزو دەب یراق هشحاف هدنن و رد (رغ) (رد.دنر ذ

 ار دیدشت هد رعو رونلواقالطاهد هب هنک باقلا دحافو ۸ ةو روند

 بوروشودو رد هنسانهع كلك هلن رغآ یتسو روا یدک یمسق شوق هلن

 لع هد هرغ ىلع هوطاردد هتسانعم کون تاولا نوعا قرد او

 ضراعهدمادناو هدد رهحو روشود هرزوا یکو ین عل رد رم نەم هلا هرمسک

 هکؤرواک هن را :هه فرش و زاۋ كز زب و مظعو ےکڈو قشرو نالوا
 (هحارغ) رد هداتعم هدومزآ و هتکانو نادا و لفاغ « هدي راک هت هلبا

 سومات فو ترمغ فو رد سا نواءو ثنو رح هدننزو هحارمس

 تنالور هدنو رطناهارخ و رد هنسانعمنادانو هاو رواک هنخانعم ناتاقو

 ڭا رد بویفلخ هقرطرهق وض هدرفآ هدشزو هراک (هرارغ) ردذآ
 لاوحاو قاوا لفاغ هرارظ هدب رعو زونید هضم هدت زع رد هثسانعم

 هدتنزو ساوا ( شارغ )رد هسسانعم كالا راتعاو هب 3 ندلاع

 هد هلسهدانعم وب رد هک افغ ردکاو هضغو عو ردردصءمنا ند ندا

 ¥ ردوا ¥



Kua 
ENندد شارح (ندیشارع) ردعاسو ز اج یلدا تنشو نیسار زر دود تا دا را ودا ا  

 تورشداو لهدید هلثدو قهالعرط هلن رظ هک زدیفدا رعو هدننزو

 هناء قارازآ و كا تضغو منخو قلراظو رد هتساتءف قعراب و

 | ردزناج هد هلون یدن نیش ردلوعفم مسا ندندمشارغ ( هدنشارغ ) رواک

 | رد هنسانعم مظعاو ولوا هداب ز هلباواو نوکسو هزمش حج ( كنروارغ)
 دقرف (دب رغ ) هدتزو دنلایع رو هنخانمه رعنک رپ سو تلف كوت و

 ره۵ هدن دز وکي وک رد ها سانعم هب شارب ردبک مع ندد هلبارغ هدننزو

 هدشزو ببر ( بس رغ )ردشاوا بلاغ اع هدرق نانلو لئاز راکم

 نادرک ماب هدسشنزو ناسبت ره ( ناسبنرغ ) رونید همزوا هاب عونوپ
 فک راک ردشاتط لقیصهورودمو ینالوط هدنرادعم عارذر كردە شا

 بوکج هنوا یر نوجما قوب ماکعسا ںوشکب قاربط هدنعوطس كرات
 فراعتم هلغاوا ندیاشخا یسهذبا كرارادوب رارد یشاط غؤلەكر راز راوب
 ی و فب رګ نژو ناتلقو ردفراعتم هدنراتعس دادغب و ناتسا رع رداکد

 رمخ هک نوا اس اد هحارغ هژداار نوکس )۲ هخجرغ ) رولک هتسانعم تج

 ناتسج غو روشد هر هنسک نادانو هاو سومان یی و تربع یب و ثذحو

 (درغ )ردتالو روهشه هدناسارخ نات رغ رود هدهتسلاهاو هندنالو

 هد نع هلیاار خو روئید هنکسم صوصح هنسوم زاب هدانرو درس

 هه اق قانا هنوکرت هدننزع هت هلن اررتسکو زد هتسانع+ بم رطاو نعت

 | رق راتمو اراد راس تیک وراد ئر اندفاع نالا وا هک و
 ردهسانعم نانجو قةزوق هدننزو لر« ( لدرغ) روند هدهنابت ناسالوا

 ردنسانعم هز ودرک و هارع هدننز و هدرا (هدرغ)ر دنکر ه ندنظهالد هار

 یازو هحوتفم یار (زرغ) ی هس رطو یحوق و ییاکق ردلهاش هنعاوا

 تابت ردیعو یشدو رفض كناخ نانشاوا رم یک د نات وج هلا چ

 سرت ( سرغ )رررذ یاد هنت ریغضو تاکرا هن رنک ر دعون کیا رول نه

 هدسرعو رد هسا قلتغزاو روهاو بضغو خشخ دزو

 انشر (اسرع )ردد-؛ماشه قجاض مع هتتنهزو كن مكد جاغا

 ردو ید نسار راد ید شوکلیف هک رد یاش ل-.بحز سا هدشزو
 هلن هنرط ه دو شرع (شرغ) رهناتیت ناۋا رمز قنآ ه کو

 مو یک شارغو شارخ رد ها: قل مرا و كەد دو قع الغرط
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 : كما هک. واو ناراط هدننزو ندیحر ( ندیشرغ) رواک هنسا نعم بضغو
 ردلودةم مساند ند .ثرغ (هدیشرع) رد دنس اعم ابا قانوغزاو قازواب ۰

 نیکحوص هدنرغا یو رک رد ES | كطلع هدنزورب رب (رغرغ)

 بص هرفهرب گلاب هد رل و ضد رد الودو قل رقیح نال رود نوعا

 ندرغاكزاغو ورووا قالطا هداکا هلن رفت ول رزرکح هاکنایوص بودا

 هتغواط نایب هد رع هنن هلینبغ رمسکو روند هدهنجوا ن الوا هنفرط

 (هرغرغ ) زرد جد یغواط شدح هل وا قوح هدهشاحتاالو رار د

 ییوص هدب رعو یدشاوارک ذ هک رد هشانعم رغرغ ه دننزو هرب

 هدموفلح ناح هدعز تلاحو تانا ددر و قلاحهدزاغوب ەن یرغاب و

 هکر دیفدا رصو هدشزو هش رخ ( هنعرع) رد هش رااثعم كعاددر"

 هلا هګ ° نیع (نغرغ)ردهنسانعم یلفرحو لادج بسی و اغوغو هدب رع

 هل سوک روند هسداق یج ا یا قاا یربغ ندب رفص هدشزو ندرک

 دنزرف (دنغرغ) ردب وره هد هلا ه4 یازو هلیغ رسک یک نیشعو
 رلب دانا صیص هب هل سوک کلات راتضعب رد هنس انڪم نغ رع هدثزو

 هدنوق روند هنسورق ناشوا یراکدلی| قو هدشنزو جرعا (مفرغ)
 سورع یس هفّئاط سوح هدهافز "هل یلورلرقا شذ آ هلکنا بودور یک

 ناشتوط كباحو بونابرت قاطمو راراقا یرون نم هارک اج اج ندنس هقرا

 باخرج (باقرغ) راربد مد رس وبا هدیرعرونید هد هیهنسنر اسو هنوطوا
 قاعوب هدوص (ندشباقرغ) رد هنساشض» قبع باوص كرد هدننزو
 كج هبدنویغمو رورغ هاد شنالآ (باوس هج قرغ) رد هسا م

 شذ وکو قلاط هاب دو ه وص (ربق هع قق رغ) رووا ترض هدر

 نا ید ند عون جوع هدننزو دقرف (دقرغ) رولوا اک ندای

 قاراط هدننزو مر (مرغ) روب د هنسف رم کو قآ ندشعاونا ینکید

 كنراکنر هلارس (كنحامرغ) ردتفل هد ها ارے رد هنسانع بضغو مخو

 راردبا لوا بودرازق هدغاب هکر د هقفو یسهلوقم یثب و هلزوک هدننزو
 بوضغهدننرونامرف (نامرغ)ردتعل هد هلیناتع یابد عمو هلی ارے

 رواک هنسانعء نوزعو نیکعو لًامو رد هنس انعم كانعشخو دولآ رهقو

 رد« ریس فور« هکر دیم" نوخرط ه دتر و شوجاد رد هلټون (شوئ امرغ)
 رر درد کوک لج نوخ رطینو رله روند هد هک وک یراکدد احرق راع

E 
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 یتوا روج هکر ديسا هن ادهایس هليسسراف مجو روسکم مع (جرغ)
 لا دصع هدننارو هدشهرش (هدنم رغ) ردنا هد هلو حق ۷ ر

 E هدنمرغ مد تزو هديګر (هدیعرغ) رد هنسانمم دواآ مشخو

 عيجرو دی درو همدمدو هح هل نالوا هدنس هوا اکب هدننزو نفگ (نرغ)

 قاصقو قعاقیط هدزاغ واکب و كاا دع“ رولو ردة اه توص

 رد دآ تیالورب هدناتس دنه هلح وتم یاط (هطانرغ) رد هس رلانعم قرقحاو

 تاالو هطان رخ هدرلتف) ریاس ردب روم هطانرع هداوفرب راریدكناترک راب دنه

 هک ردزیاج ردروطسوید ردهدلب رپ هدنفرصت ول هینابسا الاح هکهدسلدنا
 هدزاغوب ندع صف بولیفصام و ندا هدننزو كئلب (كنرغ) هلوا هدهدنآ

 هب هلا ن رحو مر ندیا روهط ندزاغو نکرلغاو روند هب یدلرخ نالوا

 4ل.سراخ مج (یکنرغ) رد هنسانع» ابا یرازو هحونو قاعاو ررید ځد

 O انعم تح” یامرس قوغوص ولت دش هدننا رو یی ورد

 قلطمو زرد رام نم هد رع ردفورعم زاس یکرو د هبت هدننارو ورس
 عطّقلا لبق نکل رد هن-انعم هاو لةو روئاوا قالطا هک و دود قج هلاح
 هدننارو شادرف (شاورغ) رد هنسانعم ۲# و ناجا كع>و روناوا قالطا

 رازروس لیشح هکلیاو هر هلکدا رل ههلوح هکر دا هد "ررط هک روس

 یراکدلیا مع وکر وس كرل" وباب و رار د رک وا هکرت راریسوصو

 قارط هلا ار حقو رارید شاو رغ هدهنا-ث یراکدید 'ردنآو روئید هد هفیل
 لاو عو رولک هنسانعم بضغو مثخو رهفو رد هنمانعع سارخ یس راب

 د رغ هدشزو دونک (دورغ) رد هنسانعم شاورغ ( هشاورغ) رد هثساعم
 (نزب ورغ) ردرنخد ناشلو هدروخز رهم یسدجع فا ر هک رد هن ءا

 هتساش ونوا هاکنا ردتلا نائلوا رہا كلل هک ردیف دا مو هد رو نر 9رپ

 یدالوار د هکر د هنسانعم كنسامرف(ك نسا غ) رار د لاهله هدس رع رولا

 ردددشدرب رد کا ین رغ هدننرو یی رغ ھلیسراف ےج (یګرف)

 هدقافر*هل بل بولبر و ه هجوق هلتراکب طرش هد ترو دن رف (دی رغ)
 ندیشک هلیناتګ یاب و لوهګ یاب (ندی رغ) روند هنق ناقیج راد هنخر

 رواوا هدنرابدهکرب و لوکو ضوح هک روخد هاا لوا هدنن رو
 ندماغتنا یلیافم تئاسا هک رد هنس ام وعو يح هدنن رو رغ (زب رع)

 نزبورظ هدشنرو ناژب رع ( نازبرغ ) ر دیرابع ندضا-عاو هحابسم
 لر EEE ته



 اا ردهن-اضم ناز رغ e TE E ۹ هکر د ةنسائعم

 (كنژب رغ) ردنغا هد هلبا هج یا رروئد هاب هایس نالوا هدیراببد وصو

 هغطاب هیس نالوا هدنرلد هکر و ضوح هدننزو كنرب رپ هلی-راف یار

 | لزوا هلحوتفم یافو لوهح یاب )ج! رع) رد جد بالخ ر ونڊ
 ۱ هلا لاح هک د هلغتوط یغابا هدق دلصاب هد رزوا هکر دعا هرق لزرقا-و

 | قخمو ۱۱۳۱ برو تو دا قم كشطو نلرافیح نوکج

 ۱ یرغوطهیغاشا ندنآ رلةجوج رد هبت نالوا ندءوفهدررب یراب و ندقارط

 یراکدیدقارف ند هتخ رلاطعب و راریدهفولحز هد رع ررایق بوایرمص

 هده لوا م هك _ثيللو هفولحزوشاو راراءف بو روطوا ةن رزوا هو

 هد عل كا ن وات رم ص هلتیفیک و و هدقارقو هدا ف كنىرلقد قو

 | یدنلوارکذ هکرد هنس ام نی رغ هلیسراف یاز (زفب رغ) ردلعتسم |
 واردرپ هد زو هراتس (هرارغ) (ردهدنرک دورود نیسغ ییات با)
 خر رهدتاورر و خرر ولزوک كرس هدلو5رپ رواک ۾ دک کار دج الت

 رلصعب وروئاوا رعد ز يکبلموک خ خرار رک دانم قحدص نازل هتلآ

 ۱ قیشا هکر دیهالک ےن خرر هکر د هتسانعم نیهآ دوخو یدد هدارغأ |لاد

 | هدنلکخ غا ن دبباو ندلیق صوصختو ردهنانعع لاوحو روئاوا عن
 هد رعو ردقرط نانلوا مت رارخ لقب رگ الا روند هد لاو اود

 بضغو مشخ هلبا هلم هم نیسوار ن وکس ( سرغ ) رد ها :ءهو ج د

 عف ( كنرغ) رولک هتسانعم كليا حورحم هلة رطو ردهنسانعم هکی واو
 داب رف هلا لوهح یاب ( و رغ) یدناوا رکذ هک رد هنسماشعم لرغ هلباار

 ةعصرد هغلابم ندو رع( ناوي رغ )لرد هتسانعم طاع“ و قلغبجو ناعفو

 (دب و رغ )رد هتسانعم كرد ناو دا رفو قر هرغاح رولوا هدههبشء

 روشو قعرغا و قهرغاح ردردص(ندب وب رغ) ردیضامندند و رغ

 هموعع* نیغ ثاات باب ) رد هثأتعم كعا هطابتو قلغیحو كابا داب رفو

 هدنساک رب د کرد دنسک قوتفمو ود راب ینی-اق (رغ) نیت د

 هدزاغوب امت اروند هده یرموب یراکدیدرواو روتلوا ربع! قاشط هد

 هدنیکر هک رد هتسان مهب مزو قلئزو رار د هق وب یر نارا ردناروهط

 ا اصوصحو ضایاموع هلباار ديد شهد رعو زرد هل رحو تروط

 فا( رغ ) رونلوا ميعلرمطخا ح اص هکر وند هددصاح نالوا هد ده ء>

 هک لتس



 هج*نیشو هد دشمیاررمسک (سر غ )رد هک ندههک وکارق هیسهداب ز

 هد دشم یار ( تشرع ) رد هثسانعم قلزوا و قانوغزاو منخو رهق هلا

 رونید هتک تآ ةصاخو یسرقبح رواجحقروقو بيهم هلبا هروسکم
 یتاعع هکمو درا ةکم دوو هنسرک ( هنشرع ) ررپد لیهص هد رع

 هتلع قتف هل مع (رغ رغ ))رید رخذا هدب رع رود هتابت یرلکدید

 کمک نر فا هک واو رووا رسعت قاسط هد هدیک اف رود همدآ اله

 شرع بت ) روند هده ر هک ناترقوص بوند روموه هدا

 قوتفهوقب راب ینیساق دوب هدننزو مک را هلب ا ) رد هنسانعم
 Ra یھوک ش :«یتویق نامهدنزو مرج ( مرغ )رد هنسانعم

 هلا ار مط ( هبنرخ) رارد 4 هنسن مزال یسادا ةد رعو روند هد هنویق

 نار د القو یهود هکرد هسانعم تسد وج ورد مسا ند ندید

 (دین رع )ارد هپ وضو هن وظن یلاق یراق د شاط هد را

 كلروکو قمرقبح هلبا بضغ ( ند درع ) رد ینام ند ند رغ
 ردلوعفم مسا هدسدنرغ یک یسمرفیح عابسو یسلروک لوک رد هنسانعم
 روئد هنالقوهلالسرا ی رقیح نویلروک هلعفح هدننزو هدن رب( هدنرع )

 هدنزو كدرا ( كرغ) رووا قالطا هد هعاس راسنالوا هدتتفص و

 ناغفو داب رَ هلا هح وقم هدحوم یا ( هب ورع) رد هندانعم مور

 رد هدنسانهم هب ورغ هلو نوکس ( هبل و رغ) رد هنسانع+ یتلغیجو هطاعسو

 ق° ق*غاجو قر ۲۱ ےلمشخ رد اشوان هلا د دو لفة ( ند رع)

 لصتم هب هبج»یاز ناب یا ) رد هنسانعم قهروا هعصو قمرعیحو

 لوا باب ر دلمه ییاکو تفاتردنوا هدیاب کیا هکر د هدنمسر هجم نیغ

 ترفوو تژکو قلقوح هدننزو هرازه(هرازغ) ( ردهدنرکذ هحوتفم نیغ
 ( فالف هلرع )رد 4اک ندرهدنزاسو هدشاوخ ( نالا ع ) رد ه_نسانعم

 هلسو؟ هدننزو ن "ررا (نعرغ)رولواقالطا هد هنحرب لجرد هی اک ندیاتفآ

 رقاب كوي هکر دهتسانعم ناغغو رارکید یا قانا هکر دب رد ناناوا رییعت

 ن رو دزرف ( دن :ع ع) رونلوا ریست نازق هل رګ رو ههر ےب

 هدننرو هنعم ( هل ) راد هتسانعم هی )ویا

 لوا یون رع دوڅ ناطس هدنسارا راهدنق هلیالباک ردب رهش نیناخ |

 < ین هک ۳۰ $
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 | نین (ینزع ) رد-وظ رهشرب لس ییهسردم كي ردب وسنم هرهش
 أ رد هنسادعء"راوآ و سس هدنارو هر( هزع ( ردن رههش هزارع هکر درهم

 رعت یوقوص قرب وق هک ردب رابید قرب وق كناناوی> هک ردیف هراثو
 | كروب هدرهتاا ءاروام (نع) (ردهدنرکذ هروسکم نیغ یتا باب ( روثاوا

 نا طاس رارولوا قب رطاا ع۱-طق ینکاردیدآ یا وار ندنراکرت
 < ذخا یهیلا راشمو السساو تا r هراسا رخ نود را ر وه هدنرصع

 ا "رو روا دوکر ,هلنیمال (روالولزغ ) رلیدلبا سنج هرجا سفقرب و

 ۱ عونصم ندجترب عد ر دم وس يه هنسانعم نیر عید هد رگناهج كنهرف

 ۱ نوکع (مزع ) راروق یسهلوقم لچرو غاب و لابرفس لها ها هکرد هد
 | دواد هدنن رو كدرا هلون (تارخ ) رد هنسانعء هنیک و تسهو مشخ هبا ر
 ۱ (رو رع ) رارافنا لا هاکنآ تل ناغوح هک ردهایک نانلوارت یناغوج
 ۱ یا ر نایب یبجمدب ) یدنلوارکذ هکر دهنسانعم روالول رع هلا همه هکر ح

 ۱ ر دلعسم غارب نوا هدیابحوا هکر دهد تع" ر هرم نبع لصتمهب یراق

 ۱ (اخع) ردردص مسا ندندیرع(ع) (ردهدنرکذ هح وتمنع لوا ناب

 اتخ هللا دنه رد روک وا سنجر هدن"رو وادم (واعرع) رد هنسانعم واغرع

 ردب رګ واک هدشاوررپ را رد سا ط5 هدیمور روا وا هدناتتهوک عقاو هدنسرا

 | ع غر, وقویچاصرارید ساطق یرح هلبسوب تحردب روک وازکد قعد
 ۱ زاطوخ رګ كةلخراردباقيلعف هن راند رک كنب رانا د شعانوطو هنب راشاب

 | هدلصا روت نم تغلەکا نوک رلیدید واغرغهنعرب وق راضعب رد وب یراکدید

 هد هسانوم جرپ هدالفو یدلوا لع 2 ندنتدل وا هاشم هن رال

 رک د هکر د هنسانعم واغغ هلبا واو (واک "رع ) هلیسراف فاک (اک ع ) رولک
 توک هدننزو ندیذک (ند "رغ) ردیضام ند ندر (د )  یدناوا

 كرل هنک مرتوکو كرا ةجوچ كچوک رونید هکمو رو لر هنوروس هنتسوا
 كجا فتساو قمغب هرزوا یرب یر هلايا تساحو یک یسو رو

 | ےسا (هدنرغ ( رولوا مزال هداندوب ورده سام كمزيد ق.طعو

 ۱ دسحاک هلاز 2 (كزغ) (ردهدنرک ذ هروسکم نيغ ىا باب )رداوەقم

 ةه رس هلبا یرورس ك-:هرف تغاوب رونید هزاس ناساوارمسمعت یناکو
 هلبا "راسرب نيا یلعالو طو. صد هل .راد یازو هلح هم نیع هدرنایلس

 + ردحورشم 2
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 هموجص# ۳9 تاات باب ) ردعووس رم 4Î روده دلع واسو ردح ورشم

 دم روا هرات شکل هناد 4ا هدح وم یاب و ۳ نوکس (ترغ) (ردهدنرکذ

 رد هت رلانعم رهقو مشخو هکی واو یمقلاصامرخو یدرکج مروا روید
 د مع نیع ل ے٥ هر همهم نیس نا یج زکع) رد هئاتعع تّرغ( مُرعر)

 هد-ژواسر ( اسغ) (ردلعشم یسفل شب هدحوتفم بان ۳ هکر دهدنتسز

 قثهراص هدنن رو كاله (كلاسع ) روند لب هد رع رار د هنعورف اهرخ

 بەت هدننرو ك تخ (كسغ )زرد دهد هدتس رف روند هوا

 ساساک اهدنالک و هد زرا راد ردکجو رفاکرب راد مو هورطم یرلود,د

 هل -دسنوکس (لسع )رار د نکع هدنتکلم نکودو لقک هدناتس دته

 ردراو یس هلع عاولا ردنایت یراکدد کچ, ماخ هکر د یمطخ مسا

 راک ک ناتشلؤا ردا ییشرغ اروکط هم ال 2 نیس نوک (لسع»

 هدنسهژا را ج “و ندسابلوالثم لاشو فوص رار د ناشا كب ^ € هد ر ارش

 نیغ لصم هب حد نش نا یح روفط) ردو دئس هام نواص

 هحوتفم نیغ لوا بار ر دلش غل جوا هبات کیا هک رد هدنعسر هطوقنم

 هدب رع ردتلع هکر وند دنسومق نا هدندرو اله ( اث ) (ردهدنرک ذ

 1 ا هتسعا و شا قو شلروخو هل دش نو ےس (هتشع) رود ۷

 لب هلحوتفم نیش (هشغ) ( رد هدنرکذ ةرودکم نیغ یتا باب )

 را ضعب وبا هردنقراضهب شاپ ردیعاربب تنش اق ناج یخی ردس ارج ی

 نيغ لصتم هب هطوتف داض ناس ی ۳ دو ) رلزدلبا حرش هلا قاهغوق

 هح وتقم نی ۳ لوا تاب و دلش ی دی ترد هد اب ییاهک رد هدنعسر دو

 زرد ةا دم و ۳ مانه هد اترو نارف 8 ) ناضع ) (ردهدنز 119

 ۵ تسشاتعم قبو روشد ۳ جج هدشزو ناطرس ( ناصع )

 زراتآشاط هلکنا هنف رط نود تورو هلتهصرب ر.دندنرلنالآ كنحرواک

 رد هسهیشف ذفص هد رع هللا داض نوکسو رداد اکا هربنق هدنامزو
 2 موندانفآ ( تالف نابضغ)رد هنسانعم لویص و فصتم هل ضغو مثخ

 (ناضغ) (ردهدنرك ذ هموعصم نی, یا باب) رولوا هب اک ید ندنزدلب

 هج نیغ لصتم هاف ناب یر نوا , یی مود ناضع

 (ردهدنرا ذ هحوت :ةم نیغ لو | بای ر دلج یت دا شد هدنابیکیاهک رد هدنعسر

 ( یعقع) رد هنسانعم دعګ یوع حاص قحروُو هدننزو فص (فع)
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 رادبآو رد هسا اود قدنخو روه> هلا ەروەس ھ یسراف مج 29 نک اس یاف

 نوکس( مت هع ( ردهدنرک د همومك نیغ یا تاب ) رو» 5( ید 5

 لوکو :ak قدنخو روعح ۱ ردراو یسان-ءترد هلرسراف عج و اف

 یرلک دلیا ریعت سروا كرلیجروهد ؟ روند هد هضوح كيردو هکر و

 هبه د نیلاوو یرغوطقاطم 4 ردهنساعم لب رادبآ ۳ روند تلا

 هعوبشا مانا رود ھه رتو ؟ دهه هدشزو .دوشک ( .دونغ) روند

 دیدشاروند هنکروک یزو قتموب هدتاغ هباف فف ( هفع) هتسانعم

 کاره تر هی ° نبعد لدعم هذاك E ےک انوا ) ردتغا هد هل اف

 (كغ) RET رے اسم غلی کیا ہد ان یکتا
 نامش ید و هصق نو هک روید همدا ناناوا ربع رو دون هدش "رو كد

 (هکغ) (رد هدنرکذ همومضمنیسغ ینا با ) روا وا لکیه هب وماو
 ی وانوا) رود قاوفهدب رع رد هنس ادم قرع ا هلح وتفهم فاک

 EF و تغازوتوا هدیابجوا هک رد هدسنعهر هد نیغ لصتم هعال ناب

 هدسنزو نر ( نکلع) ( رد درک ذ هحوتفم نیغ لوا باب ردلعتم
 هک ابو غاب و روتید هغاقمرپ و هشق نالوا هد رک واو هرع: و ود كد نه

 لرد هد رونق كنم ش ا ندفلعو زاسو ندو. ضصجإ

 هدشزو مهم ( "لغ )رد هتسانعم نکلغ هدنن زو ن رع ( نيکبلغ )

 رولا لالغ هلکنا ردقورعم روند رولق هدیکرت هک رد هاشم لا رغ

 مال نوکس ( ثلغ) هنا عم یجلا غرد زیب هلغ هدلصا هروب نم تغلو

 ندیطاغ ردردصم مسا ندندیطاع هکر دهنسانعم طاغ | هاشم ات ۲

 عقاو هدیاکو تاشح هک رد هتسانعم طلغ هلم ءال حف و ردهنسانم قلراو

 یتظفا طاغو هباطخ نالوا هدیاسح طفل تاغرلضءهب رداطخو قلشاکب
 كنادرک مان هدنزو نایئشد ( نابتاغ ) راردیا لامتساو ص“ هدربع

 قاسهرفو یدناوا ناب هدنس هداه نایترغ ردیشاط غول رک رد هاس اعم

 (كدلغ) رب دناتلقهدیکرت ردتسرد هد هلن حق روند هده هنسک كنوژپ و

 هدرلبحوقو هدراه رع ردهثسانعم تلرکت هکر دیفدا رو هدننزو كطاغ

 كاطاغو ردیف رح هرکب هراقم روت د هد هب هراقم نالوا هدنزغآ یب وفورواوا
 نکس مال (ه_ تاع ) ردهنمانعم كنلغ للون ( كتلغ )ر دس رعم كلغ
 ( عل غلع) رود هب ننسک كاب ی و هععوب و شا واودنوآ هژ.سراخ مجو

 < حد و
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 تندر
 مجواف نوکسو مال محف ( می هلع ) یدنلوا فیقوت هب هروس»« هل غ د |

 هایس یراکدید كواس ۷ وازو رود هما لا هل.سراف ۳

 هد هل ر ر نا د هدشزو حرعا هلم نوکسو ردرشگروق ۱

 نعرا ر دابر ید ندشعاونا ن گلد هدننزو فرز ( افلغ )ردص# | 0

 یدشناوا ناب هدشهدام رد جد نوو تفطر د صوص هن راد

 ا ادو یک ب وط قلطمهک ردیفدا مو هدننزو هولك (واغ )

 مال ( ۶-41 ) نوساوا ینلاوب بوطو كف نوسلوا یسهلاوزربجخ رونید
 یاب.( هتیلغ) رد نشا یراق و یارطبضاو سالتو یا ول
 روهشم هللا قلاغوق هک روند هنوارمصح هدنارو هطد رخ هلا ءانم

 هکر وید هغلاب هایسلوا هدنن "رو ند ود هلیسراف یار ( نرلغ )ردهاک
 (رکیلع ,|ر دل هد هل رع یار روند ناص هدیب رع رواوا هدندوص

 تعهالب و قجو رد هتسانعم كندو كندو نارمحو هتک رب هللوهح یاب

 (جاویلغ) ردنرابعندروصت ییناکعا كل ەن مت لوصح هک راهش

 زرد یخدا ر تشوک ع روند هنشوق ق وایح دالوهع یاب و مال رشک

 (ژاوب ا۶) رو وا تاکرا هنسرب و یشید هنس رب هداوقرب رواوا یش اد 5 -]ا

3 

 1 رربد جد هروکروکو رکشوم هش وق و رد هنا a حاویلع هژلسراو یار

 كشوکر هدنراد نع هد رعو ردیفدا رمو هد" رو نر لغ (نویلغ)

 و مال نوکس (عیغ) (ردهدنرکذ زون نیسع یتا باب )رددآ

 رونلوا رعت کو دروک هکر وند ۀکود نالوا راو شد یسلروج هلسراف
 هد هل رع عج روند هکو د کیا نالکود هنن راروایرب یر ضءلادنعو

 هتسراو جو هد نیغ رسک و مال نوکم ( جنلغ )رد: 8 هد هلمال حف

 )2 .ملع) ےل ااه "دایر (یلعلع) هلن اتش یاد و مال "هداب ر ( جلغلع) ها

dd eقجیح وقو قمل# هل لات یاو مال (عیلسدخ)  

 ده نیفو هللوهحم یاب ( رفت ) روید هضدغدهدب رع رد دانە

 هل .سراف فاک ( رکیلغ )رد هسا نەم ناباش داتساو رامعم هلا ه>وتقع

 هل الک ( هلالغ) ( ردهدن رکذ هم وعد نیغ ثاا باب )رد هسا نعم رغیلع |ا

 سال نالوا لصتم هند هدس رع ا کا رد هثساعم فار هد "رو

 نالیک هتل خرار ضعبلا دعو نوساوا یا ربغو نوسلوا تالموک روند

 هعلواعاو هد وسد لواو روتلوا ردا یکم وک خ رر هک روند هکلموک هص
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 هدهب وص یراج هد-:غابا راجو رولوا هدنرلببد یرالرف كشاب هکرون د
 هک ( هبلغ )روند هد هنسک یف رک ندباوص یتربصب و كارداو روند

 یرآ ضعبلا دعو ردتغا هد هلرسراف یاب روند هنشوق نافصعص هدنن رو

 هذفنم لخ هک وص هرهععاب ذصاخو هذفمو كد قلطءوروند هنشوق
 دان رف ندروغوارب راشو هدننزو لغلق هلا همج» نیغ ( لغلغ )روند

 نورمب هدرب هدنرافدلوا م رک هلک كرلداراب هراتسهوروند هناطاو

 رذنا دک ر هنورولس راودنک هییب راک دلب و هنرونیدهدهنب را هماکنه
 هیاوه هللا مان توق ییهتنسارب هللا همج» نیغ ج و مال نوکس ( حالفلغ)

 كرلب راث رد هط رق هک ردیفدا مو هدنن رو هنوکلک (هنوملغ) روند اا

 ردتفا د هنوفلغ هل-فاق راردرزق بوروس هس رارو رد:دنرانوک رود

 كش راهلوق» یباذعو یک یوکو یچجاپ هللا هددشم مال حق ( تالغ)
 قرح هرج هکر وند هغادرب كج هيلا عضو هدا كنمادخ هاعناخو دیکنو

 هدنراهرباد راک الاحو راردیا لامعتسا یخد راراب راذروئلوا رم- عن هرس
 مال مط (اب رف واغ )روت وا قالطا هد هفرظ یراکدلیارسعنوطق كعابتا

NSنانوارّیمت نایمو نا نعدرد كهم حب مسا هدننفل یمور ها  

 ندنوب هدررادد جز, روند سوسلا لدصا هدیب رعرونید هک وک كن ابن
 لوا هدشزو لولف (لولغ ) ردقورع» یتب رش ناسیم رراسب تب رش ران
 ( هغ ) هدیک بوشآ هلت ر هصلیح نوروط هدراغوب هکر وند هماعط

 ک ناقد را هدب رعو روند هغادرب كجتوک:راط یزغآ هدننزو هلک
 فالغموق رح ( نادهلغ) رد هتسانع قءاصوص هلطارفاورد هتسانعم هلولو

 نوکسومال حق ( نگلک) رد هباک ندنیمر (مدع ناد هلغ) رد هنسانعم

 نانلوارمت روب راب هدیکر هک رد هند وپ مسا هدینانوب هلوجرمسکو ینانحش یاب
 نيغ لصم هي” نا ی2 درد نوا ) رد رعم ن دنوب دوق ردن اش

 (ردسلقنم باکو تفل قلا نوا هدحوتفم بابر, هک ردهدنسر هیچ
 هک روند هجاغا كج وک ل وا هلا ھه یارو هدهدشع مد (ك راع (

 ینیداعشلاب و بوئناب هب هتلوا هدان رد رعق قلاب روالغب هدنا كنس هلو | قااب

 مساهدنن رو ماع )ما 3 رون دیخدهرد اعسو هردزاعساکا هک ین ندنا

 یدنلوا فالتخا هدتفیعح كنوب رد هنس یراکددرکنوسهکر د هد مربا

 زا هلحاس ارد ج وه هد دلوا كاله ردروناح یرح رب هدن دنع رلّضعب

 < رو ¥
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 رد هسا وم ناس تاون ماع هدر رعو ردا رد تابنر هدلوژر و

 اع رکروند هکل هتسخ لوا هدشنژو هدازع هلبا هدسحوم یاب (هدابغ)
 هکر درا وب مسا هدتنزو كروخع ( كروخ ) هوا یا ند هصغو

 ةد راک وص اد رد نیش هد دلش فئصمو یو نياي هدندنعرکا

 لمح هش طع ترار > ہرا کب بوما وص هل رس هظحالمرل او بوش وصرولوا

 رلبدید كروخ مع هل غلوا مومعهو رکفتم اعاد هلتهجو رروطوا بودیا

 ءافلخ رد عسا للاع یارس روهشءهو هدشن زو نادنخ (نادغ)

 ناهع یفاو مو> رم یدانآ زو رف یدلوا مدهنم هدتقو هیسابع

 نداس یی یادو ردنا فصووبد رداع رەق ر هدنع و طبض هدشزو

 زان هلا شاقو هللا زوک كرلب وبحم هد-نزو نحر (نع )رولوا اک جد

 | یجزکس ندیکلم رهش هدننزو یازفع (یادرغ )روند هنب راهم رکو
 هک كيرک نعي رد هنسانعم مشج "بم هدننزو هرج (هزغ ) ردبا نوک

 هنسابعم كمزوس كر هلا هوشو زانو ى زوکو روند بده هدبرع

 هحاص (رتخا رع )رد هناعمو جد هدي رع ردب راادا باا ر واک

 ه دته هعرد كراب وك ضعلا دنعو ردهاک ندنناعا لرابکوک وشرق

 لوا یدوب (هزاتس ع رع )ردرهاط كي هدنزدلب هرهز روت د هثسماردلب

 راد افشو نشو شوشبو عیطشوخ ه داغ ( ترس "هر ) رد هانم

 ی ) ردهاک ندنسجآ كج( 11 "رج ) روئاوا دارا هدر كح هد

 نرسل لک ) رف ها ردهباک ندررکم رغ هءویشوزان ( یدروحال

 روژلوا ناس نال ىلاعا هللاءا شنا یسانعء تكدظنا NEES دنسس اعم

 حارشناو الج بح وو گ عفاد قاطو ندم ږی رابو ندهدایو ندیوبعو

 نورکو نبکع مدشنزو هدننز 4 هدنع ( رولوا هراک ند ان ورق ق> هلوا

 د نيع للصم هلون ناب یاس نوا ) رد E یچ دیا لأتمو

 نيڪ لوا ناب ررلعسم قیلک و,تغا ترد زوتوا هدبا کا رک رد نده

 نوسلواهجرغآهک ر دیک كرل غا هدننزو ند(نغ) ( ردهدنرکذ هحوتفع
 یرلقدصآ هنفرطر رووا رمبعت قوا هک كجافا قجهراسةبح غان نوجا

 (ج۶)ردیراکدید قوا ی کا هکر وند هحاعا رو نم هدلوخر و رباط

 عرخ نه RN دفرت فورسرک رد هتسانعم لاوج هدننزو چر
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 ا ۳م هات زا در
 هلک كن 4.42 یاح رربد هحرح هدي رع رود اوج نالوا ۳

 هکهو طوضم هلا هع یاخ تیاهت یداملوا تابرفط هه ول هد رع

 هکر وند هب هطرقو رد هثسانعم هرعو همسر کو زانو رد رمسةم هلا نادماجو

 الثم ردفاصتاو فیکت ء ادا هک رد هنسانعم كانو ردندنرلتوک زود رلبراق

 تاناویحوررد ج دردو ج۶ را ۶ هدر كج هد كاندردو لان و

 هک رد هد (هراکعو راعخ) ردیفدا رص لەك و نرس روند هد هنس ر دص

 رواک هنسانعم هوشعو هواحو هوش وزانو راردرارفن رزو هلکنا نار

 بح ضا دنعو روند هب هویم یلکا افلطم هدننزو لاکنح ( لا )
 هدننزو رخ (ره ) رد هویء یشکا فورعم هل عساوب هک ردیسا والا

 ( شر )رار د رازق نی رازو هذکنا رلبراق نایلوا یسیلصا نس> هکر د هدر
 هدولباررسک ر اربد عدفض هدب رعروئد هب هغدروڌ هلا ه# نیشوار حف

 ردی ورم ہد هللا حح هلبار رسک و میم حف ( شرمجتعو هرم ) ردیو ره
 هجنک ( هغ ) رد هنسانعم شرجغ هدننزو شوب ریس ( شومجتخ )
 رتو رد هن سان عم زاوآ دناب هدننزو كنر ( كنغ) ردروهشم هل هدنزو

 نوزوا یراکدلما ربت قوا كرانراهبج عاب هک رد هنسانع٥ نارا صع

 هنیک ( هنبنغ ) رار د كنغ هد هکشا تاکراو راررایح غاب هاکنآ ردجاغا
 ندصرف یتددېا لاب هرګا ناوق هک رونید هنس هناخ كنسورآ لاب هدننزو
 نی ینا باب) هدننزو مش رواد مرشح هدب رع رار د څوک هک رت

 6 )ر ا هیوکر ر وزونلاخ هکر دزاسهنوکر (هدانغ)(رد هدنرک د هنو عم

 رد هنسامعم كمر و منو ی تی هل.صع هنرزوا هنسکر ب هدننزو هسد

 لک ردهنسانعهم كع | بوطو!كمردک رو قمروغوب هلون نکس ( ههع)

 روم هک ردبا,> ( بآ ةجغ) ردوب ییسانم لورم دهع هش رزدعع

 "هرارمش ( ناوغرا هه ) ردراتحرق نالوا رهاظ هدنزو وص نکراغا

 (ندشهعغ) روئوا قالطا هد هن روق شنآو روئلواربیمت ميلخقرک ر د ڈا
 ( یرد كك ه-عع) ردهیاک ندقلوا نوطردو كکر و كگ هارارپ

 حش ردیدآ نطرب ندناسطا زوتوا نالوا ند اعر هدنناوخ ماندبراب
 هدنسهدامنطیس یللیصت یدلبا جرد هنر حورحار یول مو رم ییاطا

 رد هنساتم ع وخجو شکرو شلو د هدننزو دنک ( دغ ) یدلمارو ره

 فو رعم ردیکج وک كيات هرک هک رد هتسانعم رقت هلبار مف (د وردنغ)

ENسس  
 + ندجوت #
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 هدرا و ضضعإو دذآ یهو مجرد عونصم ندو

 هل دصد قاوا تراشا ا یرکسع شاعاط هدعلس رارالاح یجد

 هم ہلا هصرصخم ءاه یان هرک و یدنلوا دیس لارغا هةوا داحتا

 ردرابدنفسا ع رر واوا رغاص ندیشبا رد روب یرار صوص# هکر آو
 روتاوارتعت هرکی روند هنس هلوک قوع ش لت 1صترو شسرپ (شدنغع)

 ا ولرد ه2 فور ٥۰ هکر وند هی هطرکووب هدنزو شان دنک هلو ( شامدنغ)

 راویسانعم شد هدننزو هدع ( هدنغ ) ردعونو جد الو ماف رد جد

 شکر و شارد ۳ زود هتغموب رج ؟ ردە. انعم موق رم شدنغ ۱

 كحزوا هصاخو رد هنسانعم توکنعو تاحروا 4 ردهنسانعء ع وجو

 روند هرواج ات رهز نالوا رم بعد یوب هدیکر تو التر هدیرع ندنعون
 (دور هدنغ) روااح هد لاو هدراکنج ردیرو فورعم رود همقت ٥

 هلءاترمک و نون نوکس ( یلیعذغ )ردهنسانءء دوردنغ ناشاوا رکذ

 ندندوغ هلو حف (ونغ)رد هرس فورعم هک رد هتسانعم مغلشهدیمور

 ندندونغ هدننزودو-ْنک (دونغ ) رواوا ردصم مساو ردما لسف

 رذ .هتسانعم مونو قو وا وو ندو-ذک (ندونغ) ردب ضاع لء

 ر دل ودم مسا ند ندوتغ ( هدونع ) رلب دابا رفت لبا قعر نما راضعاو

 طرشو دهع هدنزودنعرخ (ینوذغ) رد همان شا ابو شەو وا

 )رد هدمانع«مولو ق ءو وا هلون (ند ونغ ) رد هنسائعم نانو

 هک رد هدنعسر هبج+ نیغ لصتم هواو نا ىجا نوا )ر داوه مسا

 (ردهدنرکذ هحوت:م نیغ لوا باب ر داعش یت اکو تغا ترد ز وتو اداب یکیآ
 رد ها ء٤ تاو صا ترک و اغوغو ییلغیحو طاع مدنزو و ر (وع)

 یک یسیدل روک ریشنو سوکو دعرو یس هعاکنه كرا رداهب هدنتقو كنج

 یروه یه داشوع رد هتأتعم قدشخو زوعح هل. راق مج (یجوغ)

 هط اتو سسو یاغیح دننزو ادوتس هلا هح نيغ ( اغوغ ) رد هل ۶

 هداتفح رد هتسانعم تعاج ساحو نمحاو رد هثسانعد شرو هدرعو

 هوت داغ كن رت تاسو بسا ( ناک دنساره ) یاعوغ رار اد یانلرق
 و اک ندنرراه-ثتمادن هاو تبانا هنطتط كنستمو نیمدانویرافغتساو

 ( هند وغ) رد هنسانعم حهو هرج یو هتخنان هلنکاسواو ( هاوغ )رووا
 ر دابن یراکدیدکالب وک هدسیکرت ندنعونلوک ام رام هدننزو همه ۱

 < ین # هک ۳۱ °



 ۱ 6 ردهدنرک ذ هموعضم نیغیات بات ) ردیعوت لوک ام رغ ضهیلادنعو

 | ردهایک یراکدید یناغوجدواد هلون حقو ه دود یاب مک ( كنبوغ)
 لوهح واو نوک (توغ ) رولوا لدب هناغوج هدخاسوا لازا ندیاوئا

 | راراتا شاط هلکنا رلتایوح هک رد هتسانمم نخ الفو ناض هللا ءانثم یانو
 | هوص هی و رواک هئسانعه هنوغو رولوا فیفخ یک قوع هک ردهایکرو

 | هلیسراف مجو واو نوکس (جوغ ) ردبرعم هطوغرد هنسانعم قلاط

 روم هلفورعم واو ( روغ )روشاوا ریعت جوق هکروشد هنوبق كاکرا لزونیو
 | درصانو تو ربح هالوهحم واوو رد دآ تءالورب هدنبرف راهدنف ه دننزو

 ۱ كملکحو قاب هر وصور قشموو كالرد هدب رع هلایغ عو رد هثسانم

 | نوک ( سکعو وغ ) رد هن رانعم كمر و تبدو كم ردنا «دیافو

 دنعو رونلوا ریسبعت زوا هدیکرت ردککس لزق ع و رب لئام هاش هلار

 كجوک و لشد یادناو لوک یرزوک ردندنغون یرآ سکروغ ضعیاا
 | کرد هتءانعم هشاورغ ( هشاوروغ) روناوا رم بعتكل.وب هدیکرت رواوا
 | كلا تاسو یعلغاازاعو قمعصقورف (ندرمشف اروق) یدنلوارکذ

 | لا لو-هح واو (هزوغ) رول وا لامعتسا هدقاوا یلوتسمو بلاغو
 | مخ قاهزوقو هزوف هل رګ هءاع هک روند هنذال ۶ قوع هدننزو هژوم

 | هکود كج وی روند هد هب هزوق شموک و ردب رعم ندنآ هفزوجو ژردلا
 ۱ یرادسک تاون ر هاب هکا رکو دوق بوبا ند هعرصو ندشموک هدناکش

 لک هل:-سراف یاز ( روغ ) ژرید سادق ه دب رع راررگ هنن راکتا
 دا رک یل هزوسدوص بآ هنوغرواک هنسانعم هزوغو روند هنس هڪ

 | تایح هدب رع ردقجربق نالوا رهاظ هدنار وب وص نکراغاب رومغت
 ۱ هدب رعرد هنسانعم قاوف هکر دیفدا مو هدنزو شوک (شوغ )روند

 ۳ یرمغ ندناسداو رواک هنساشعم تلْثح بسایت الدیو روندنذآ

 | دولکهثسانعم كندخ بوجو روئلوا قالطا هد هنسرتو هنس كن اناویح
 | رو نم روتلوا ق الطا هن اشخا كحانا توجو ردیجاغا نباق كن دخ

 | اشاعو رسو رواوا نيم هدت اع رام, ین اقراو یا و قوا ندجاغا
 لوهحواو (اشوغ )رواک هنسانعم نارعو ق البجو رد هنسانم هاکنو

 روش د ید هپ هردنامو لغاو رد هتسانعم هشوخو مقل اص قلطم هلا

 | «د-نزو دالوف (داشوغ) روند هد هنسرت تاناویح یربغ كناسناو

 + ناوراک ‡
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 »إو یارسنا راکو ناخ نالوا هدرالون هک یهاکلوزت نا وراک

 هب هردناموهنلشا راوطو روشد هراعضوم نالا هدنتل آب یک كل هسک

 كناسناو ج اغا تسکو و لح یکج هنلکا نجو لوغو ررید خد
 ( یاش وغو كاشوغ ) روت د هد هننالطفو هنر کااناویح راس یرفع
 اس نیشو هل و-هعواو تشوغرد هنسانعه اش وغ هال وم واو

 (هنشوغ) روش دروعهدیرعرذ هتسعانعم نانرعو قابو قالبج هلی
 هدفدورقو راردبا لوانت نکیاهرانردناج ع ونرب با هنک اس نیشو هلو ه واو
 ضعبلا دن و زربد یناغوج دواد هلا وت *هدیکرت رارشاب لا هلکنآ

 یتساولحرلب زا رد راک د درانه یروطو كل وک ن دنع و راتنم لوک ا

 باوا هلکدآ ردهایکرب هقشد هدلوفرب راردبا لوانت نوعا تالزوم بوبا

 رطذ هدتاوررپ ردب رلکدید یتواص یغابب و نکت ر وک هک ر رراشا
 نوکسرولوا یلیعم ردیعون نایلوالوک أم لراشم هکر دغ ورام ندتعؤئ
 رد هنسانعم هنشوغ هدننزو هشوخ هلا لوهحواو (هشوغ) ردتغل هد هلمش

 كود هللوهعوا و (لوغ) ردماعطنانلو ارم. هناخرت هکر د هن-اسعم نب رتو

 كرلقخو> ( بوج كوغ) روند ع دص هدب رع روند هب ها زوو هدنزو

 نواتم هک رد ه:سانعءه] د هدو روند هککد یرلقحان وا قاغوحو كلج

 راو یساعمشب هللوهحوا و (لوغ) رد هتک اتشآ رارهو تقیفح ی و

 رررونابزاوط هدنحا رولوا «دنراکرا عاط شب هکر د هراغ» ریسک ندا ۱

 مآوت ۳ ردة تنام فلخاتو هداحارح ؟ روش د ر اغ هدر

 روالوارتیعت "ریکیا دیکر رددلو یکیا ناغوط ریارب ندانارب هک رد هام

 قا را یراق ° روند نذا هد رع رد همان شوکو قلو ٤

 ل وفدسا نوڪعل داوا هبنسش هنفل وق تآ یغارسر زد ام یرلک دید

 رواواهدرلارحصو لاناسب هک رد هفناطرب ندهنحآ لوح هدب رعو راد د

 نالوغ) راربدرلدا لاله بوردزا یدآ ندلو و ردا لکذن هداکشرهو

 رولوا قالطا هرهننک تعط و تربسویدو ر دابتد نابلاط ( زاک زور

 روئلوا ربع هغلغوت هک رديه الک خرز هدزو شان رود (شتلوغ)

 (هایس لوغ ) رونلوارعبعت كنب رمش هنب رکنا نالک هوو قیشا هنسهیقن
 هک رد هتسانعم كلغ هدننزوكالوب هللوهحوا و (كلوغ)ر د هصک رظءووکارق
 رد هیانعم لوا دو هلبا هلوهحم واو (هاوغ) رد.رک نالدوق ے2ا ها
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 یز غا هد انزو نيد وز ز هلو هج واو (نیلوغ) روئید هد هنب راجا لغ
 دد نیغ لصتم هر یا ۳۳ یاب ناسا ر دبنوأ) رو و هل ی سد لو

 هح وقم نیعلوا تاب ر دل جسم قا تشو یا هکر دهدنع“ر

 3۳ ٠ ههردنک وا هدننزو هذال راف ودة
 نشوجو هبج هلا هدحوم یاب واب نوکس ( هبیغ ) ردکنکد كحهروس

 نادرمت یروبق قواو رود هب هراسقروهد ناناوا بصن هن رارزوا

 نارآره هکر وند هراهراد نالواهدنفارطا كنکب وک, ناقلقو رد هتسانء

 رردبا ج هت هلینوا رص ح دوخا و مربا ین: دزوا بور, وچ ندنغوبچ
 تشد هد زرو قاع ا ( قادیغ ) روند هد هوع شښ لح الو شاتآو

 هک هلی وش رافیچ قوا نیتعو بوخ هلیسهداب ز هدنآ رددآ عضومر, هدقاجت
 : مو ره ( قادبغ )رد روهشع یادیفرمت رد ارثآز هسنفوط هیاراخ تنم

 ۱ هکر زد هد مرا هللاا بنو س (عع)زونید هقوا ناو ندعضوء مات قادیغ

 رفلا عسا هد رعررد جد نهک را رد ه- تن ناتشاوا رعد ر گناوه

 یر هک ( بش نارورغ) رد هیاک ندک و اس باب را ( نارویغ) روند
 ها SoA اا )ردهیاک ندراز زع ندیا ایحا هلند مع

 "ره یسهغاط دوه! هک روند هبهجراپ یراص لوا هدننزو رابخ ( رارغ )
 هد رعو ردک و زم الاح یدبایراعتم هدفلسرارکید هن راغ اب زوعا نوا

 هکیمک نا اوا رەت شا دروق هدنشزو ریش (ریغ ) رد هیانءههو جد

 لس ند ندب ريع هال وهع یاب (زیع ( رود یرش هدب رع روند

 قسعاق هدتزو ند ريخ هل-سرافیازو لوهح یاب (ندزبغ )رد ما

 كموروب لر ه-داکعاو لر هنورس هرزوا توکو رد هانم كچروسو
 هدشزو شاک ( شیغ ) یک یتسوروب كرامر وکو لراةج وج رد هنساذعم
 نامروا رد هنسانعم هویناو هبلغوروک قاطو رد هنسانعه هو لاو ع جازت

 ردهتسان-م قاو روقو ل تچ و نامروا هلتبسذ ءاه (هشع)یک قاو روقو

 رود هدهتوا رصحو روند باغ هدب رع رواک هتسانعء ناتسنو قازاسو

 توص لاعو دن هدنزو ود هللونو یاب (ویغ ) راد هنلاوح ناععو

 فو رحراتفک یجزوقطنوا) رد هنسانعم ورغ هلن ق ( هیغ) ردهنسانعم
 زوعط نوا هک رد هدن زیست تاباکو تاغا ہرا دص هلن افنرمعم هب ی 3

 باب رپ هکرد وتر اف لصتم هفلا ی

 4 هددونوم ¥



 هب واب هد راف مالک ( اف ) (ردنناعنم ییانکو تفل یللا هدوم
 نیکءرشو نوع و رواوا لوعفم ةدادا ەد روئاوا لامعتسا هدرا هدوم

 هک زد الذاب سا هدسیانو هد زو شات (شیاف ) ردة نشانه راذایحو

 ( ترکف 42 اذ) رد رظن هدیسر مد هس ردهلسع یراک دد هلن هلن رف 8

 هکر دهن سات٥ نادننسا هدننزو نیکعاب ( نیس راف ) رد هب اک ندمالک ی ادا

 هد نیش یلدبات روند هد هنمش كلرزوا ردم ناناوار عت لدرخ

 قعف اربا هدننزو ند بس وباپ (ندب روتاف ) ردتغل ید نیسرشاف هلبا
 كابا ترفنو ككرواو كك بولچآ هفرطر و قلوا دمب و قعشلا راو
 رک د هکر د هنسانعم نیسرتاف هدنن "رو نیسو مان ( نیس وتا, ) رد هش راانعء

 رواک هنسانعم كلبا دیعب و رد هتسانعم ندی روتاف ( ندیلوتاف) یدنلوا

 ند ج اغا هوم راسو امرخو مروا هدا "رو ماد اب هل-ٍعج ( ماجاف)
 (هشحاف) روناوا مت قاشد هک رد هی نال اقااح هرکصذدک داروشود

 ردو راد یراکدید یسهباخ "ردنق هکر درس دب دج ه دنن "رو هتشحاق

 هرسان (هرخاف) ردفان هیهدراب "هدعم و ي یرکج رار د یخ داھ عشا ۱

 رون د هتفاکش یابک هد راریش هک رد هناد نانلوا رعت قحا یرغا هدننرو |
 رهزناب ی ردا یتاک ره "رداب هللاد جن ( جداف) رد هدزاب "هدعم مصم

 یسضء و رولوا یراص لئام هضاب ردیعو یندعم رج ناتلوا ریعت
 واحهدر ر رارروتک ندنراد نيج رولوا نواب هلا ولاریغ یضعب و لام لش
 ههو عج رار د رواوا هد نوا قتسف هسلروس هر اروا شاطر هللا

 رهزناپ هماع هکر دره "رداریرعم ( ره رداف ) ردره رداب یسالط اصوصخ

 ردترابع ندهنسا ندا عفد یتنرضم كموسو ظفح نتوقف كحور راربد

 عاط هکردشاطرب لواو رووا دا رم سنا رج هسالوا رک ذ قل طم

 دهابسییضفا رواوا یتالوط ییکدیلبابرثکا ردبا نوکت هدنناد بش كنسک

 ( باراف ) ردبنالوا تاق تاق یک یراز ناغوصو قارب و لشد و لام
 نوعغاسالب و جاجدناتسکرت با رافو ردود بان زاق هدشزو باراد

 هدلوقر و ردیدلوء ییار افرصن وبا ردرهش فور دهر هدنب كرا ارهش نامان

 هنلوا یس هل وص قراو یاح هکروند هدهبالرت لواو ردتیالورپ هدناتسکوت
 هدخزو دراب ( دراف ) ردالرت نانلوا یس هلن وص روم هک رد هءد یلیاعم

 ۳ دانز ۲ رد راک دد د رف الاحردتو وا یکلواندتو وا یدب كدر



 مس ٣ ۳ هک >41 $

 ۱ راطسراف) رد یفص كيك هک ردهثسانعه یهوک اکو

 ةديب رع رد ها فورعء ردیسا یوا نيج رک آ هدنانو هک رد هدام

 هدننزو غلاب ( عراف ) روس هداف ینآ یعسق نیجرکوک روید ماجا یعر
 نسا هدم وه زا و رد هش رانعم باف حارشناو رورسو قلو تصرف

 باراق )رد هتعانهف جانو یعملروق هدیب رعو روند ید هلل ن سس

 | هلتسیسراف یاز(ژاف) یدنلوارکذ هکر د هتنساثع» باراق هبا واو( وا رافو
 شهلادنعو رد هنسانعم هزایجنو ۸ عسا هکر د د تم مسا ندند ژاف

 "راف ( هراف ) ردیضاع ندند "راف ( دژاف) روند هخجا رغآ نکرو وا
 كسا دزو ندسیشاب (ند "راف ) رواک هتسانعم ناوباسو رد هتسانعم
 نوک "راو هلتدسنوکس ( نوقساف) روید تواثت هد رف زد هت سان

 والبهدنزو شام ( شاف )ردیدآ نافروار هدنس هکلوا مور هدیمور هدنزو
 (ارشاف )رولک هانا هدنکا ر و قنغاطو رذ هتساتعم راکشاو رهاطو

 نالوا هدنفارطا یک قشمراص هکردیعما تابنرب دبات رس هلننش نوکس

 ادعانلوا هداب ز ندهنادرانوا یبهقااص كنشء رولب راص هتانابنو راجشا

 كرار د ید ناشج رازه رواوا یوهرق لامکلا دعب و لثب هدنروهظ
 یش هویم رارد یشوح هد رامشو ردیک رازوا هدشاغ ار ژ ردکعد نوشرا

 اش ذعرک هديب رعو نوک دلوا یلتوارط هلی هدنماا شف
 قاو یک نروا هددکر و قوا ساابا هدیانوب و هيلا تئعو رعتاا

 بسم قق روع” هنک وکو فسوب نسحو جالوق كيو قنمراص ینآو
 هدلوقر و رد با رس هلتس نوکسوا رو نیشرمسک ( نیتسرشاف ) راردبا
 تابنر لواو ردهتاتءهاود هدرد شفلا نعل ESS عفاد ردءأتوت

 هعصا هرق هدکر تو دوسالا ذمرک هدب رعو ورادهایس هدزاربش هکر دیمسا

 هک رد هنسانعه نیسرتاف ( نيس راف ) ردندنعو قشمراص یخدوب روند
 ۱ هدیسراف هکر دزاو دج مسا هدیمور هللا هلحهم یاط ( طاف) یدناوارکذ

 رد قاب ر كناورتب هدشناب تا لن او مس یرلک دید شيب روند نیورپ هام
 دیسواابطالا نیب هک ردنکوک یدنهرف وا هدشنزو هیعار (فیعاف )

 و ) زرد ردیکوک کنکعج دو یو ردقورعم هلا کوک



۶ ۲2۷ ¥ 

 زرد انج یار رلب دئهرمب هدناتس دره ایزیکا رولوا یتالوط هدناکش یار

aس  

 رطع هدننزو هراز ( هرغاف) ردندرلکع» نالوا قرا تم هدرازادوب

 موق رح صعبلادتعو ردیعسا هلاد نالوا رمق قحا یرغا ندسنعاونا

 مسا هدننزو شوغآ ( شوغاف )رد رع هداوا یانعمو ردهنسانعم رغاف
 هیغال ( هیغاف) ردنا یراکدید هلکرس هدیکرت ج رطیش رددنه ج رطیش

 ردکع>رب هدناکش قنز صوص هناتسدنه هک رد اتح یار لک هدشزو

 وتشوخ اهلطهورربد هدهنشح هاو یلکعجو روند هد هنکجج هستقو

 نسدهسو عوبطمو بب رغ هدنزو اک اک (افاف ) رونل وا قالطا هرکعچ
 رده-:تانعم رة ظ ءو روصتمو باا a زو ج راخ ( حاف ) رد نسا اعم

 اليم یادت هللاب ذو هذ ردتلع روهشمو رون ډ هب هود لک روا یږاهدب رعو
 نوکسو مالرمسک (سغراف) ر واوا رغوط بویشوک یوضع كمدآ نالوا

 کک ردشوقفورعم هکر دعا كلک ا هدنانو هلا هروسکم ٥ نیغوار

 هللاواو رد وم هداصخ یس۵-ط روع و لب نم قسع ضر با ععسا

 هللا هدحومیاب و فاک نوکسو مال مح (زابکلاف) ردنفلیجد سوراف
 ناکدرب صوص هکر وند هب هنسک لوا نل رد هنسانعهریکلافو ییاف

 هلیس هے هن دک هتلک بوروطوا هثب رلشاب هشوک د وخان وهدلح یک هرڅاب و

 هدینانوب هد-شنزو ندید صقان هلف او مجونو ( نقیمااف) راحآ لاف
 رولواهدرا دعم كج رمو هایس یک و ېد لک نسوسیکعجردردآ تار

 كاسكو ب یاد رولوا بلت ء هضاب هلګ ردتویراص هدنرو هطزونه ندنیمز

 توکنع الیترو ردفان هنفوص التر یکچجو یم و قرو رتب هدر

 هد رعو یانو هروب نم تذل یح ردروناچ نائلوا ریبن یو ندنسچ
 دولاب رد رعم دولاب هدننزو دونات ( دولاف ) رد هجرت ال تراءاود

 رد هئانعم كلا قاصو قاروطو كمزوس ندواابردیحام ندندولا

 ندنآ.بطا ردنا فورعم هکر دعا ءرتهاش هدننزو سونیلاج (یوتیلاف)
 رد دف ه راتلع برج و هکحلوانت ردروهشمیج هرمهاش رارزود رابح
 ضرق هګ رع رد هنسانعم ندو جرو هکر دف دارمو هدننزومأو ( ماف)

 یکل ک الش رواوا هیبشت ءاداورولک هنسانع هنوک و كلرو ولردو روند

 هدننزویاع ( مان ) ردیدآ صفر هدناس ارخوروند ماقا هدر كج هيد
 س
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 هک ۲۱۸ ۶

 كم یوهآ ردراومظع نایاب رب هدب رق رددآرهشر هدنسلاو> راخرف

 (۰ ماف ) ردهدابرب هداند رغخاک هلبااتخ هدناتسکرت راخ ارفو رذیهاکارج

 هکر دس وناف یراکددزف لایخ كقلخ ( لایخ سوناف ) رد هنسانع فا

 كموم زردپا عضو هباک لاکشا روص نوک انوک هنحاو رراس نرکحص رول

 نداد رولوا نالاغ یرللاکشا لوا فر طقرط هک رنود دلر وز یس هلهش

 رد زف لابخ رون هکز ف یا ود ( ناد رک سوناف) رو! وا هباک ید

 . كرلمج هتسارکرد هنسانعم یوح قاطعو یلادنه ود هدنن زو هناش (هاف)

 یوج یراک دابا عضو هنسارا شوباب هلا باق كرلیج“ وباب و هنغلارا دت
 هک هنسانهم هنابز رواوا نفخ هلافزو رواک هنا نعم ضوح كج وکو کک

 یراکدد یساواح 9 ءا هکر دبر ہم دا . (دناف)یدنلواناب هدنسهدام

 ۳ یرکش ڈٹ بس راضهب یو روک هنسانعم دقس دندو رداولح

 هلقلا ( او اف ) یدلبا رو ره هدنر دزرمط لسع یلیصفت رادار مفت هل ا

 رواک هنسانعء حاضتفاو قلب اوسرو رد هنس انعهاوسرو حطتعم و هدر

 یراکدید قلا ایامرد تاص)ادوعبشح هدنزوایساقا هلن وت (اناواف)

 یاک و او یک كجاکهدیکرت هنانوب ردیکو ک كلوب بلصاادوع ردناب

 رد روم هدنمفد ساوسوو سوباکو ع رمو سر۶ ارد جد ینلوقوباو
 داش (داف) راد را دوع اکا هد رعوردنفاخد ایئواف هلفلا فذح

 لده دیک تردیفد | ره قح هدب رعردنوحماتاغءاهتنادکر د هنسانءانهدننزو

 هد ان وا هک ردمدنعر او لص تم هت شم یاب نا یع دا )رونو ارت هلی نیک دو

 تابث(تاذف) (ردهدنرک ذ هحوتفم ی اف لو! بابر دلش ع. اک و تغلاروعطنو
 (ناتف)نوساوا كل هنس راسو كعا رد هنسانعم هز رو ینرقو ینفوا هدنرو
 ) ندلاتف )رد ىطام ند ندیلاتف (دیلاتف) رد ردصء مسا ندندیلاتف

 بوراپ وڌ قهنسارب و قاطو قهرا و قعر و ردهنسان-ء نت رو كکوت

 عیانص لها (بایخخ) رد هن ران كازواو لسک و كءزواو خار

 لصف یادتاو یسالحاو 9و كار ورود دنفلفح اراک ثفاصاو

 نیدجعو روثوا قالطا هدهفبغاب رولو ردل,عتس هد هدرطم لوا ورطم
 ندنرطاس هلب اه! اب قرهلوا اد یدنک اکو یا هدنح الطصا

 یدک هن جد یرشم و هدنحر ازوج نالوایس یدنک دراطع الثمر درامع

 ند ندرت هدنلزو درکن ( درتف ) یک ییباقتهدسنجرب سوق نالوا سبب

 < یحام #۶



 ندرکن (ندزتف )رواوار دصمم-او جرح لو عقم ساو لء اق ےس ارد یضام
Eردیطامندند رف ەدانزو د باط(د ره )ر د هنسانع«كلهراب و  

 رد هن راانعه قةعاطو قمراب وقو قهرابو قمر هدننزوندبلط(ندیرغف)

 رد هتسانعم لئاع و لکش هدنزو نج (نف)رد هنسانع«ندب رف( ندیلتف )

 ورم (وف) رد هتف عج هدب رع ملافرمسک وردیدآ تکل رپ هدناتسد نهو

 ردتخل هد هلون لد ات رد هنسانعم رور غمو هرغوهاوخ هتتفووج هدب رعهذننزو |

 قهړ وق هدنلزو ند راصح (ندیراتف)( ردهدنرک ذ ەروسك«ىاقیاث بان )
 رد هت رانعم كءژواو قایق هدنک رو قاطو قءراو ق“ رو كک و تو

 زد ا کرەډضرو كاردا (لارتف) رد هنسا:»م رول نح لاتف (لات9)

 ر وافد هکھو هب روطو Ek ۲ و دن وباب رد هجا نالوا هدندرا یوا تا

 هکر د هنسانعم ند رف هات محف (ندب رتف ) ررید هقوجمت یراکر نارا |
 ردیعسا یس هبراجرب روک مارهدهلنو عفوات نوکس ( هنتف) یدنلوارکذ |

 هد رعو ردروهْتمهصق نالو ع وڏو هدرا دب هلبامارهب ید زاونکح

 ندعم ردصا یه ( نداثک < ارهتف) رد هتسانعم قلناعش رقو اغوغ

 هدتزو هدو ر ( هدوستف) (ردهدنرکذ هموعصیاف تااثباب ) رد هیاک
 ناس  :یعجوا) ردت خد هد وت هلو ردهتسانعم نومو رورغمو شا دا

 یاف لوا ب اب ردساغشم یفشب هدیابحوا هک ردهدتسعهر اف لضم هیج

 مت لوب ولوا هکروشد هلوب کالخداو لوح (2) درد
 هڪ روند هنش هه امرخو مزوا لوا هدشن زو اجر (ا )روتا وا

 روناوا ری قاشد هد کر هلاو هدنرلسج اغا ا اح هرکصذدک دل روشود

 هد هح وتفء (۱ 2 )ردروش» لب( ) (رد هدن رک ذ هروسکم یا یناثبای)

 ردن دأب هلعا دال نب ا دع رعورد همسان ہا ناناوارکډد

 زد هنس انعم ودود قرا ص (ےف E دمو یاق ثلاث باب )

 یکبا نوا هدحوتف» بابر کر د مدن“ راف لصتم هبه یاځ ناب ید رد)
 هک ردق ازود نائلوا مبعت قفو نابق هک رد هنسانهن ( غ )(رداعش یا |

 عل رولک هنسانعع هک راکشو رد هنسانعم راکش وواو رولتوط روناح هاکنآ

 طیف )نف ا وارم هت قالوآ هدیکر هک لح كج هلا راکش و دیص

 ند تش شعتضلو شاصانیعیرد مضاعف م شونو

 زوج دوو ره 0 2 ِف ( ردە اتەھ نام هدم رعو ردذو = ام



> 
 هدتنزو هرج ( هرفعت ) رد هناء بوط مو لکیهاا یوقو لواطو
 نیسح هکر د فدا مو هدننزو روغ ( روف ) رد هنسانعع سومسو كمك

 جالح هلمال محفواخ نوکس ( هما ) ردصوص# لع هشرلهاش داب

 راش هکروند هفش راح لوا هلبااخ نوکس (مضف) روند ه:هتوط

 هویعو را راتوط هلتاآ راش E هنج وا كسب یصنوزوارب رانروشود
 هد زو هدنز ن ( روند هد هش راح نالب >آ هناا نک ر کلس

 ند ندیم هدنزو د.مهف (دیمنت )روند هغوع شاراةیح یکدر <

 ندیم ردلوعفم ےسا ند یه تم هدیه ( هد: من ) ردیضام

 عابهلونواخ نو س ( ن ENE قعهراقیح كد رکج ندقوع

 هدنلزو رع 1( "ربخق ) ردتعل هدهلاخ 2 دو رد نطو ی قیعح كنهععا و

 بص هنس هکو | كل هرج ردروهد یرویس ییوارب ,هک رد هنسان دعم "رحم

 و صد و رد "رهام هلن رګ رک هماع رارروس ترا هاکب ارردبا

 اف لصق هب هل دهم لاد ناس یعب) ردفراعتع هدنرب راوس ىلا

 (ردهدنرک د هح وغم یافلوابأت ردنعشهیماید هدان د یکیاهک ردهدنعسر

 نر غ هدوعن وا هدننزو ددنزرف هجو هلحع» یار ) كحردف 0

 ردندهنحا راضهب ینو روند جد هنا دعو سو اک هد رعرد هتسانعم

 هک ردط مرب و و رده وادوس "هام یعیفح ددعا نکل رربد

 شکوج لایخلیع رب هن رزوا یدنک هدقدراو هب وش وا ادا ناسا

 ر ولیک یکرحو توصو رواوا قیض یسفن بولیةهیص ردیا س
 ندن-عادوعص هغامد هدقفدلراو ه وش وا یکیذعفد یراخح كلا دوس

 ۳ 1 2 روح رادام او اد ندننف طهرمشط كزغأو رولوا ید اح

 وډ هک روند هحاغا نیااق لوا هدننزو كلردب ( كنردف )راربد كرد

 رووا بیعت یب رص اب وبقو یسک دومقزرابط هنسهقرا نوا نوساج آ
 یی وط یعحا درب و یی رجو رووا قالطاهد هتسوک زوسومقو

 هکنوژ و قاسعرفو ثودا زاو رووا مەد حاعوط هکرد هسا تعم

 هکر د هنسانعم هلز ه دتل رھا ءاروامو ردهولعم هقالع رولوا قالطا

 ماعط یراکد رتوک هلد بولغت هرګا لامس رب هدکدتک ههاکج رفت ابحا

 هلون( كلوردف ) یدئاوا ناس هدنس هدام هکر دهنسانهمر وتدور دهلاو و

 هرزوا یر هرکنک راص>و هعاق هکر وند هراشاطقاراوب لوا هدننز و روز

 < بوروط #



N 
 سس سس

 هدننزوهرد ( هردف) رانآ هنر رلشاب هدک داک هدتنآ راصح ادعا توروط

 ه.ش رزوا كنآ یغناربط ردریدع> نالئوق هن رزوا فعس هدرانب رکراک

 رک ذ افنآ هکر د هنسانعم كنردف هدننزو د: سد هلباواو (دنودف) رکج
 لوا هد نزو ادن( ادف) (ردهدنرکذ هروسکم یاف یناث باب ) یدشلوا
 یراتفرکو رسا یرغر دوخاب و یسفیدنک هکر هک رداد و ضوء

 لوا هد-تزو یبا ضر ( ییادف ) راربد هک اکف رلب رع ررب و نوا صیلخت
 ید ار قح هلوا یتایح ثعاب لر هنسک هت هکر وند هريو زاب مس

 مهشععو بک ۳ ! لواو اد غ بن هلن زاتخاو عوط یدک دنع

 یک ) راربد یوادق هماص روند هده یا ر>و هزسر < نیکسکو هلوا

 یاب قر ة زوبچوا هد اجوا هک هکر دمد راف لصتم ا یار نا
 سس( رف ) ( ردهدنرکذ هحوتقم یاف لوا بات رداعشم یاکو تل ۱

 تهداو لضفو راقوو تکوشو ناش ۱ راو یسانعم شب هدشزو
 دتنمرف همدا نالوا” یتارون رد هتمانعم ا.ضو رون ؟ رد هسانعم

 ليس 4 رد هنسانعتن زو بن زو قشارب و قشقا ۳ روند دنوهرفو

 رارید لاب هدانق ردکلب دانق هکر د هنسانهرب قلطم 6 روند هیوص

 یسانعم يکيانواهدخزو ارس(ارف)رد هنسانعم قجاق هدب رعهڵاد داو

 رد هنسانعم هشوکو قحوب ۲ رد هنساسهاکی و بااجو فرط ۱ راو

 6 رددسانعم طسوو هئروا 4 رد ه-نسانهمرن دن و شاب و یرلبا ۳

 تفرط 5 ه-نهاعه ی ٩ ردن وا العتسا رد ىلع هدب رع

 رد هشسانعم كسکوب و یرقوب ۷ روناوارعت هلاهدندنآ دک رق |

 هدرانععو رده-دعانعم دعو قارا ٩ رد هنسانع كيدزنو ب رق ۸

 ردهتسانسههدان زو لضف ۱۱ ردهتسانع هجو عوج ۱۰ ردنددادضا

 رد ه-سانعم قججاق هدب رع هلیا د دشتو رد هنسانع» ذخاو قلا ۲
 ندنرالاسهسارادکالهردید |یناراناولهد ر هلباهدح وم یاب مط( ژربارف)
 یساضر هنصوصخ هب راس هل اردنکسا یدا ن دنراشتسعو مشو

 مالک هدنتفا دنزاب و دنز هدننزو نیطالس هلبا هانشیات (نیتارف )یدیغو

 ناسا داون ردکعد یواس ناسا داول نیئارف ردهنسانم یوا

 قوجو رد هتسانعم عساوو ناوباب و لو هللا ه4 یاخ (خارف) رد هنساتعع

 هاب قواط خرفو ردیعج خرف اف رشک هد رعو رذ هن انه ا
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 ( نیتسآ خارف ) رونید هب هثسف ناونابو لوب هل فلا (اخارف ) راررد

 | هدننزو نت اون (نن>ارف ) رواوا هیاک ندتمه بحاصو مرکو درعاوج

 ۱ نیتسآ خارف ( تسد خارف )ردیغفحم نتخارفا رد هنسانع» قء ردلاق یرفو

 (نتفر خارف )ردهنک نازواو قاشکی و هوا (نهدخارف) رفیق
 هع )و راز 9 )ردەاک ن رول هژباتشو تعرسو تک هلک

 | هب تیک دا تکر >و ل۴ حراخ ني دوو اج واړوو < یی دول

 شوشپ وازوب راوک هللاار مو روللوا قالطاهد دص هیفسو فرسعو

  Esقالطا جد هرهنک نالوا هرژوا ترشاعمو هفط العو تقلا ۱

 هنسانعم زاغو رده یا روند هلع عساوو لول او هلون (انخارف)روتاوا ۱

 > صام هلةلراط ره هده یداروند هزاغو راط هدلصا یانگ ۱

 رو>ار ید انحارف اهرسو یدتلو ر ا د ) ردساف اک( ید انخارف اهیسوت یدنلوا لامهتسا هد هنا
 ۱ رد هنسانعم بساعو قاالو قش ارب و نود وا هدننزو رخاقت هلا هلو دعهواو

 ۱ رد یار قعراقو كمر روا لو هدندب هدنزو نداود ) ند.خارد (

 یر و روند رارهثقا هدب رع رواوا ندتش هدو بعرا و ندکموشوا

 كنم رلشاب هل هد نزو ردار ( ردارف) ردهنسانءم قد رفتو حربا ندرت

 نیلاق نالتوق هنسهسکا نوحا نول كغ راوق راص>و هسعاقو

 هل ه-یار ( نورارف) روئلوا رببعت ییدرصاب وقو یسهک دوق روند هشابط
 نوک نوک هک رود ههنسن لواو ههنسک لوا هد-شزو نوط الف هلپا

 هدناعمآ هکر وند هراز دلب هدرخ لوا تغلوب لصا هبلوا هرزوا حالص

 ندن زوب حالص رکا رد رمس هجثدرا كنب رپ یرب رون روک ناغط راط
 | را هد رار د نورارف هسراررو هنکعو رار د نور رف هسدا رارروب

 نور رذ هنالوا هر'روا قمررآ حالصو هر "روا حالص مدیهدو نوکب نوک
 1 ۱ را و یسانعم نکس نوا هد نل" رو "راع ( "رارف) رلبدید نورارف هاب اعمو

 ردو سا ثوم فسا وولاءقوولغد ۲ رد هتسانعم شفنکجو شفلیصلو نواب

 هدراتعم عم ول رولک هن راانعم قعاقو قجا وقوردهن دنا هما کو ق>آ ۳

 رد ةف اقف عمنج o رد ER 2م دنعو روصحو نيف 4 ر دنددادطا

 | رد هتسانعم سد و بع>و دح درا ۷ رد دنسا:ءم یار دعا هرکصا دن ون 3

 »۹ روثوا ریل هاو رک ندنآ هدنک رت ردرارکت هادا هک رد هنساتع» "را ۸

 وول ۱۱ ردهنسانعم "رورذو ايضو هلعش ۱۰ رد هنساثعم نام"رو تقو

 هک شبناو #



% Cor % 

 رد هثسانعم ر "رو رب "روتسواو تاآو ردهنسانع یتاشاویرةو وشدناو |

 لعف « دانعموب و رد هنسانعم عیفرو كسکو ۲ ردنددادضا هد رلانعموب

 ۱۶ ردهشیانعم تصءنهو شکیس ۱۳ رواک ید لسعاف مساو مما

 ۱5 ردهنسانعم هلاصوو لصوو همردننو هلکا ۱۵ تیلوجر تلآ |
 هوا یر هک كلا یسهطاوا ابا ۱۷ رد هتسانعم لضفاو نورفاو دار

 رد اق هک ردموس ممهلبا نوخ هدعافو هتل ۸ ردنرابع ندکلک ںودیک

 رددنسانعم نامرفو مکحو قر و هلو ( نامرارف )روند مد هد رع

 هدي رعردیشوف جن رق هک ردهنسانعم كوتسرپ هلبا هنکاس نیس( كوتسارف )

 كر و یکسا هلدس هدا "ر هدشرو هدوسابت (هدوسارف) روند فاطخ |
 نا لس نا کرد بایسأرقا فف (بایسارف) رد هنسانههدوس رفو

 هک رد هنسانهعنایحو زد نیم" ر ناروتهشداپ رد نودي رفنی روت نا مشدا"ر

 هدتشارو نول راوح(نورسارف) ردرلقحرق نالوارهاظ هدنارو كب وص
 نادنسو ضرالا فوصو باکلا ذتدش> هدب رع ہکر د یهوک یاندنکم سا |

 یسهندنک ناب و یسهصارپ نابج و نک دبس تا هدیکرتو ضرالا

 هدهلاواو یفذحر دعق ات یس الط هنس هرصا كي وک زو دذ ردنابت یراکدید

 ر دهوس ره هدننزو ندب وارطو هلا هبچم نش هدب رورس كنه رف ردزناج

 هکر وند هنلاح نالوا یس ډم دقم كنسعرت داجو هسا هدننزو اثات (اشارف)

 هری رشق هدب رعو یک قهرابق بورپ روا رالیقو ك٤ رک ر واوا ضراع هدب
 هکر دهنساتعم لو عارف (لوتشارفو كتشارفو كورتشارفو ورتشارف) روند
 ردهنسانعم قءردلاو یرفوب ردیففع نتشارفا (نتشارف) ردیشوو معلق

 كعرک هع دا ندزک یسغرد رسا هدننزو ندیش ارخ )3 دیشسارف)

 هلباواو (نویشارف) رد هنسانءعم قمرابق بور روا رالیقو كلج اضعاو

 نخالف (نک ارف) یدنلوا رکذهک ردهتس اذعم نوسارف هدنزو نویشارخ

 یوحوهلوا شاوا یراج زونه ی وص هکر ود هغهربا شازاه کی هدننزو

 هدنکو زارفارف ردیف هدنکارف هروب نم تغل ار زرد هنساسنعم دئلب

 كکوب یک یرارک غاطضعب دارم ندنو ورد هن رانهروفحمو شازاق
 رولک هلام داب و ك کوب قلطعو رد وج نالوا ناور ندرارپ

 مط (شمارف )ردراوس ماس نب لازنب سر نبا هل حت (زممارف)

 یات (تشمارف) رد هئسانعم ناسیسنو قانوا ہک رد شف شومارف هلو
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 هل راتعا یکرت ندنس هلك تشم هلا ارذو رد هنس هم شه ا رف هلبا هاشم

 هدوش وا هلون مد (جارف) رونید هب هنسا نالی روک هدلاو نالتوط هدلا
 كنود رف هدتزو كرا ( كنارف ) روند سواك هدب رع قع) رغآ

 هک ردقاطراح کوب هدشنزو راداوه هلباواو ( راوارف) ردیدآ یسهدلاو

 هدنن رو روارس (روارذف )ردا جدراوارذ هل وا صوصع ه_نعهوهزاب

 رلداوا ie عز 3 یاج ردراو هجر ۳ دم دا مصومو هداسارح

 هل هدنن رو دنو امد ( دنوارف )رولوا تاباقش هاا لاستعا تولاطاکا

 یسهک دو روند ھهج ا نلاو نالئوق هس هسک | كن رو5 را صحو

 هکرد دما نا هلداروسهواو( زب وارف) روناوا رول قل رمعا هه و

 هن راور نالوا هدنل بم فح” هدنفا رطا كئشرهو ررد فعس كلقد رد

 ناتش هدنارو تغارف هلا هح وتوم ءاه (تهارف) رود هد دام هیشاحو

 (نتشارف) رواک ا تشارو بیرورد دخت اعم تاالحو تک وشو

 قاطعو نابا دصق و هلأ و> توراعیح ندفالغ جالس هدنارو سد ادن

 رد هت ساهم كلبا بیدأنو هبرتو رولک هنسا نم قهراقبج بوکج
 تداز هدشزو هتسا# (هتسارف ) ردهبانعم لوا دوب ( نیتسهارف )

 تکوشو ناشو نسح نوساوا هده وعم روءالرک رد هنساتءع تایضفو

 شوءارف (شوبارف) یک ترک و هبلغ نوسل وا هد هس رومالرک و یک
 هدعزراوخ نانایهدننزوبرح (برق )رد هنساتعع سوهس ودوح# هدننزو

 ناوئعو تکوشو ل هدزو هراوهک (هراب رف) ردیدا یاح مع ظعرب

 قادراحو كشوک صوص# هنعسومزاب هد رو لاس ره( لات رف) رد ةا

 (نوتاب رف) رد ها نعم لوا یدو هژاب رُ ها وا 0 یاد را تناوح

 یروک رغصو یس دابا رفص هدینانوب هلی ات یاب عضو نو رسک
 (كرپ رف)راربد ید ناوعتاو رعلا نیع هكر رع ردهف وکش نانل وا رمن

 یس عر ردیشو3 هس رن هک رديف دا رمو هدا رو كر بش هژ.س راق یاب

 مالغا صو عاص هدننرو دوم رف هللا هدح وم یاب ( دوب رف) راد ځد
 داعتعا تسارو به ذلا حک ندستهجو رد هنسانعم تسردو تسارو

 ی دورما ی دو رف ) راربد شک دو رفو نددو رف ھر دن تک نالوا

 رد E ندلا صااخو د اعتعالا محشر دفق ددو 9 هد رو

 رود جد 4 رف زد هنساعم توطمو "روس هدنن "رو ی ر> (یرف)

 % نویرف ر
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 لئام هترفصو هدنکنر لوک هک ردیف دارو هدننرو نویفرف (نوب رف)
 دالب رد غصرب یلتدح یس هارو عطو لالخ و لئام هترح یس هنهکو
 (ترف) ردعفان هنسهزصا بلک "رودقو روئاح یسالط رارزونک ندناد وس

 هنات رو د هرالت یرلکدلیا رعت شرا را ههاوج هللا ةانشم یانو ارنوکش
 ندنآ هکر د هنسانعم نوک و دوجو ه دننارو شاخرپ ( شات رف) رارید ید
 رف ندا ریست هلا قاراو ید وجو ردیلباعءمدع رونا وارد هلا قلوا

 هحوق شعا-شد قوجو شم انو هد "رو توهب» (توثرف) رد بیصم

 هلن اواووات محفوار نوکس (روترذ ) ردهنسانعم نوت رف (دونرف)رد هتسانعم

 واو ردییط مسج نالوا ناناغ هدوصو هدهتنآ هک رد هدفا نیک

 هنشوق معرف هدنن "رو كولفم (كوترف) ردتغل جد هدنن "رو رو هللوهحم
 رادعءودحو رده انعم هی صو تعقو ردق هدنن "رو جرا (حرف) روند

 لبقو قلوب صالخ ندعو لدک و قیرابو قهراب هد رعو رولک هتسانعم

 نانص هرو د هدهنسارا یا یکبا كت آو هر ق روقو كف وخورپدو
 رددنسا نعم لماکو ملاعو ل ضاق هدنن رو داهرف (داجرف)روللواریعت

 رار د لکرپ هماع ردنلآ فورعم كج هرج هرادهک ر دی رع راکرپ (راجرف)
 رد هنسانعم تیافو تبقاعو لوص هکر دیذدا معو «دنزو ماحا ( ماجرف )
 را زاد تک رص ند هک هلبا ماجرف هلیس راف فاک (هاکهاحرف )

 دجو ردپ ه ددنزو دا ( دجرف ) رد رانموربق دا رح هک رد هنسانعم

 یس هدد كناباب رد انا رو ناو ا ربعل هدد هک كابا لوب نعل ردة سام

 هدننزودنجرا ( دنجرف) نوسلوا دساف دحج كلرکو محک دج رک رولوا

 نو واوییقشفا ویلقشارب ورد هنسانعم توق وردق بحاص هکر دف د| معو

 گرد هنسانعم هرم هدننزو دوحوم ( دوحرف) رد هٌسانعم بساشو

 ملکنو د قافشت | ردهداع قراخ نالوا رداص ندا مضح ماظع ءادا

 واتوق هک رد ه-نسانعم نویعو كرابم هلبا هددشم یار مط (خرف ) یک رح
 هب راتعا یکرت ندسنظفا خر هلبارف هلا لیلحو رو وارن ول روغواو
 هدب رعو ردي یا موب ند هبکلم ةفرتسم هسجو رو واهنسانع«یوراب ز

 بوراب هزات ندم و روند هتب زالب نیجرک وکو یجب رب قواط هلباار نوکس
 رد هان ناوابو لو هد-زو اد رف (اخرف )روند هربلق ناعج

 داهرف ( داخرف )رد هنسانعم تدشو ماو تنګ نالواضراع هی هنسکرب و

 E STER سا سس سا
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 0۶ هدننزوراشرمم (راخرف ) رد هسنسانغم لوتسمو بلاغهدننزو
 ردروهُشم هلا تحاصو نس قلخ رد رهشرپ ٥ داند ام رغشاک هلا اس

 ی هل سا راخ رف و شارون د هر 4 سس اس زو ن مو ردیدآ هنر و

 هدهراس لاو هدنالتخو هدن رق ناتلاط هدناشخ د ردراو هد دص دالب
 زد هنسانعع ه راګو كنج هک ردیفدا رعو هدننزو ساخر, ( شاخرف )

 حاط هکروند ه-اکاکو حاص ققراص لوا هدتزو الفا ( كاخرف)
 هک ز وئن د هما هط ىش ەلو ة٥ ةمروأقو هلق لوا هل یسراف فاکوه-اوا یانو

 هطروع لاخو الابرف رولوا تک معهروک هرانهم و هلوا للهطروء یرزوا

 ینشالوطاءطق هکر دفدا رعهدلوا یاتعم هللا لاخرف (لاخرف) رد هنب رلانعم

 نوکسوار حت ( مخرف) ردیاص قفراص نا وایو و یفجرویقو
 نالوا رھ یرفص کكناناویح هکرد هستسانعف نان اور لفك هج واخ

 هاسانعلیطر و توشرو رد هنسانحم حقو مادنادب و نیک چو رد وضع
 نووتوواروغواوولنوق هلاخ مع ( هت رف )ر دتل هد هلس رع مج رواک

 یراک دد راهب هشدمهو هزات مدره ندنعو ماعلا جو رد هتسانعم كرابعو

 ( یخ رف ) ردیدآ هدنناوخرب دداسو راربد هند اکا رب رع ردیدآ كح

 یاب و رد هانم یشزو تحاتو قارادیعو تلک ر ج هلت ردصء یاب

 یار مض (زورخ رف ) رد هسا: فص هلا ده وق رع تفص هلبدصو

 زولوا نالوا یر برطء ماندبراب و رددآ هدرب رب هللا هددشع

 (دازخرف) ردن ی دبیمرکی هلوق یماظن حشردیعسا نلرپ ندناذطا
 هک زدسا هتشرفر و ردهتسانعم دوعسم دلو ردك ره ندداز هلبا خ رف
 . نومزرپ و هشسخ هدشزو هرس (هتسخرف ) ردلکوم هرزوا نیمز
 شعازواو شابا هرزوا نیمزو حورحو ضاره عب رد هنسانعم هدینک

 ٭ لدماکو یداشد دروخ یوا * رروب سالا وبا هک هشت شلرسو

 . تاناویح اب راح هدشزو شخد, (شخرف ) هتسخرفو هنشک رازن نشد
 لغات روند دنک رو هوان هدننزو هتشکرب ( هتشخرف) روند هندو رفص

 هبا رکشو قتسفو مداب فوج بوجآ را ه-ةفو تسجوکو هجناندربجخ

 فباطفهدیرعرارک و د یلتط هن رزوا ورار درازرق هر عام رکصادق دردلوط

 انا هکر د هتسانعم هتسخرفو راردبا ربیع هذ اکر اب رع هشاطق فورعم را باد

 (هشخرف) ردهنسانعم ینوربمغم هدشنزو روس>رف (روشخرف) یدل وا رکذ

 4 هتشخرف



 و ۷ ۱ «٩
 زنش تم ا یا سو سو و اوا سست توپ

 ا "۰ ۰ ۰ ۳1 ۰ ۰ ۵

 هدعاو رر وردشاطو لتنصءلادىعو ردیک رو هوان رک راد EE ھت رد

 ۰ ۰ ۰۶ و ۵ ی ۰ 7

 ردیضام ندند-.جخرف هد رو دیش ) د جت و) رد شاط كا

 رد ELE قعءرامح كدرکح ندقوع هدشرو ند روز ( ندیچخرف)

 هدنزو 2 رطس ( م>رف ( روند هغوع سمهیح یدرکچ (هد-یجنرف

 رد E EE اتصو ترطو سدعو رد ا لطاعو لعاب و هدوهب و ثمع

 ۳2 1 ۶ ٤

 1 ) د> رة )رد دن راته عو هویشو زالو باصاو هص>حو تععنمو هدناوو

 جاغ هد و ولر (وخرف) رد ةا روف دوعسصو راهو وا و هل اخ مى

 رد هن را ذعم كلبا اب نویلت را نرلتوا هلاک كنهععاب و انو قءادوب

 ههرواق شاردزک هطروع هن رزوا هلیراف فاک و هلو دءواو (لاوخ ر )
 ہد زو رصربص لا هل و دعهواو (روخرذ )رود دزس هل و2۵ هباق و باکو

 ۲ نشو لیحو رد هدودزو رود رد هن سام ضا 6ک ۳ لو وص

 رد اسذا رقم کا رد ةا یو>و قلح ) یوخرف ( رود هدهنسورواب

 (ند وخرف ) ردتراءع ند هك “ار ته نالوا هاذ لا اردصم

 | ندرلنوا هناکب یتاعور نمو هاب و عاب و قعادوب حاغا هدنزو ندیهدر
 هت قاسم و ا رع لزم هدننزو ها د رس (هناخدرو) ردە: اتەم كجا لاب

 : هدحواا تاب رود هد هن هناح هلح نالوا هدر -هاعاخو هیکیو روند

 نوا وہ3 هک رود ی هک دو هد-رو رک رز ) رد رد ) رد ەم :ەھ

 ۱ رد هدر «هرخ ) هردرد ( دق ہط ني ۳ نر سوق INE هد را نوا

 عونا تر هد رو رکشفک (رف درد ) ردتعل هد هل | هد جد یار رد هنسانعء

 رد تشرد نال, | لک وم هر روا نا سلامتی عرشلهاهکرد دنا هد ناسا

 بک اوکو القا هکر ارد رلتآ رد اسا مات عاسط هدندسنع نویقارشاو

 ید مر, كسعو ره ند هدرح حامشاو تاک ھو هی رمصنع طداسب و
 یو یداع رم هد هال ماجا الثم رد ردم كعوت لوالععو ردراو

 یرودص ل.ءفا هروب ندروءشلا هع دع ماسحا هئوک و ار ر رد داوهو

 4 ید یرلعا رش صاصءاو هک هردام ناسا رله وصعم ورد تم

 عولا بر سو ءامکح هکیدیشهلوا 3 جد امدعء ردد هع ولار

 داد ص هراکتا ع ولا برو تنم! درا هشنا عوللا برو دادرخ 0

 1 ۰ ۳ ۰ ۰ مب 3

 | یدنلوا رکذهدراهدامید یراراسو ژرید ذم راد: عا هضرا عونلابرو

 عرتشلغاتولو !لک وو و ترا ليف هنس هنر كعون ره هصالخ



 | قارش ثید-> ( راه كلمو لالا كلء یا ) هاکوم لوا هدند نع

 | تسح روناوا قالطا مات عابط هدن دنع ام ڪجو الم هجوم
 مدرۆك یعوتا! تر مداوا علح ندهیدب تافاعت نب هکد درد نوطالثا

 | یدلبا ااا قراسعم اک: یتاح ور هک رداوعثم ند هساره سهرهو

 | ماعلا كسعانط انا هدمکخددابا لاوئسوید زس راد میک رس ن و

 | ید یوا اکو زاغ فد ورلیدلبا تراتشا هتسعونلاتر هک اب وک بدید
 ۱ ازا رد قاطم رهاظ عسا هر ناسا ع والا تر هفوصتلا دنعو رارد

 . هدنل الچ زات اج ندرورف (نیدرف) روئلوا قالطا هدمهاشدات

 | «دننزوزرد(زرذ) ردندم یرمس هدنجر لج تظعارعن رد هنس روهش لوا

 | فیقوت لالا روهشد هلعص هلسراف یاز ("ررف) رد هنساتهریک و لوح
 بساتهوراوازمسو قبال هد-تزو ماسرس هلا هجگ"یاز (مازرف) یدنلوا

 کر د هند انهه تمکح و لع هدننزو نازرا (نازرف) رد هنسانءهم قفاومو

 (هنازرف)ردنرابع ن دک: هرزوا یتد داوا ہد معالا سفن قع یھ اک ییایشا

 رد هنساتعم نونفوذو فراعو ف ودایفو ےک هللا هتصیصخ ءاه

 | نانعا قاطهود رو ی راح ند هناسفن تاد و هدندنع نی _فععو

 نی ةة اد ڪک رد هنحانعم ےک هلا هدحوف یاب (د وزرف) رد هتسانع»

 (بآدنزرف) ردنرابع ندناناو لا ر دا یواعم لضفا هلبا لع لضفا

 هدة جربق نالوارهاط هدنزوم كب وص نک راغی رول و ردیناویح وص
 | نالوا یاذنعم (یاتفآ دنزرف) روید باح هدب رع رووا قالدطا

 | خقوار نوکس ( داشدنزرف) ردرونا د شر وخ (رواخ دنزرف) ردرهاوج
 ا تواوا بب رس لاح لها هکر د هنسانءم ة بقا رم ةلکاس نونو هج یار

 ۱ مچل دبع هلارکند ترامعو ندقارغتسا هلا د ظلم ی دیه هلع تاعص

 | ( وژرف) ردنراسع ندناشاو ع دما دتا یتغداوا ةيهلا ع الطا هنلاوحا

 دار رذ هدننزو ه"ررش (هررف) رد هتساذعف موق ره دون زرد هد دارو وجو

 | اعطخ تولوا هراتو رتعاد رد نجوریاح نالوا هدرر واوص هک رد هنسانعم

 | راد ه-ضور هلع ییدداوا لسو رود د زب رف هد رعزل وا هد یعزب

 | رد+-انعم نونفوذو فراعو یقوسادفو کج هدننزو داهرف (داسرف)

 | كروک نكن رد هکر د روئاح کد نحوک هدتزو ناشر (ناسرف)

 | لعاق ععاو ردردصم مسا ندنداسرف هدنن رو یاورپ (یاسرف)راردیا

  ¥ aلمفو 4
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 دو ووجو لمس و كتو یک و مردن قدر" هد | ۲(ندییاس )ورا لءدو

 شقشآر دلوعفم مسا ند ندیباسرو (هدیبا اس رو )رده رلا-عم ابا

 (بحرف) زد هتد رلابدعم شنکجو شاواربسغت مو شا رول و شعر وا و

 هک رد هنساتعمریب هاش ردا 3 هلس رع یابو هلبسرافیاب و نیسنوکیسو ارج

 ناسلوا رہا لطخو هلا ردکر ید نبلاقو نو روا 3 الود ۳ 7

 یج افا نوتسوا هد یکرت رار دیا عضو هنیرروا كنآ یرلک ررد كچ وک
 هک روند هدهبدعتماو ه-سلا قي راغتو ناولا لواو راربد جد شر كو

 نوا شیارآو تایر هدنراخت وط رهش دوخابو هدنرلنوکزو رونو دسیع
 رک” هد نارو تسر ( تسرف) رراصا نی راکوا كابروضوا و هراناک د

 چ رق (كوتسرفو ونسرف) رار د كلبچوکو ب هّکرت رد هن -بانعم یب وداجو
 رد لپمتسم لوفندندوسرف هد رو دحرس (دسرف) روند ه-شوف

 هلا هل-«4* یاط (نوطسرف) رد هنساسنعم رولب روب و روتلسر واو روتش]

 هلکنآ ردنا ربم فورعم هکر د هنسانعم نابق هدیعور تخل هدننزو نوکففش

 رد رظن *هدیسر هد هل ات یلدا رد هالو یبنان یافت رولر اط ايشارغا أ ۱

 ی ډلو هدب الط ینآ ردنکساردرچرب هدننزو سوکشا (سولسرف)
 دارید روا وا بلقن هشموک هسنلوا حرط هرجا نیز هلغلوا رمسک  صااخ

 هک ردا قلط هدتنزو نولعه ( نولس رف )رد دنلسق اتخ ن وم ارظ

 ( جادنس رف ) یدئلوا ناس هدنس هدامردرح یفدص ىر لوپ نروا

 هسرواو الربمغر نقر د هسا 2ه تم |قاطم هدننزو حاترهوک هلیسراف مج

 روند ه هفاسهرا دهه لسیم چو! هدننزو كنحرس (فن-رف )نوسلوا

 رادعههزادنا كسیکدانوا تنسرفرب هلغلوا هفاسم هزادنا كب ترد لیمره

 كع.صا ترد للوعط راد قم كن هزادنا رهو رواوا تراسع ند هقاس

 6و اسکتم رڌ ) رولوا تر اع ند هط, ی لآ یر ادسقع ىط رع اعصالم

 نوا یییعت هداجو دقاسم اج اج هدرالوب هدننزو راو کک > رخ هلیس

 ب ولغهو رج اع ( ند اهن سرف ) روند هرلن اتو هرال رم نانا وا تت

 شفلسرواو شیکساو شفا ,دننزوهدومرف ( هدوسرف ) ردهانک ندقاوا
 ندنیمز(ناتعآشرف)رد هتسانهءههدرسسذا و شکوطورد هنسانعم شازوو

 (لاخسرف )رون د قاطخ هدب رع ردیشوق چ رد ( ونش ر ة)ردەاک

 ندنیم رو هلیراتعاراهذو لیل رد ه اک ندابند ( كنرود شرف ) ردنیمز



 کر

 طوع هد هز یور روا وا اک ند راق ( جاع شرف ) رواوا هباک ید
 هد رخ ناذلواربعت لکتح هلنبش نوکحو اررمسک (كشرغ) هلثیح یقیدلوا

 روئاوا رم هبرغ هنایلوا قدا هلوا ی.ثباب هدوةنع لصا هکر ود هم ةلاص

 دع هد "رو دشا هلل وهم یاب ( دیش رف ) روند هلصخ هدب رع

 مسن ( میشرف ) ردب دآ یر دارب كن هسذو نازی نالوابایسارفا لول
 مشرف هدر كج هید لوا مقالشرد هنسانعم و رجو مسق ندشن "رو

 زراسم رب هدست "رو سوح هللا لهم یاط (س وط رف ) رارید لوا
 رد هاک ندنایعدآ (لاخ ناراوخ رف) یدبا هدنرکسع یایسارفا دیناروت
 ( راغرف) زرد هني رالب نيج رکو کو هنج: قواط هدننزو خرح ( غرف)

 س وساح رب کک بانس ارقاو رد رد صم سا ند ندم "راعرف

 قعلصا یک یرک هد-زو ن دی راخ رس (ندب راغرف)ر ددآ یناروت
 و نو نوکس (خاغرف ) ردهنب رانعم بم و ج نهو قءروغو و

 هد هکشا نګ اق لواطو هنساسنع» هب رفواک هداعروخد هکناییبسب و زوغس

 هلاورپ ( هناغرف) رارد ر دک رت یغاوب رل ضب ردنفل هد هلی-رافمج را ر د
 ناک دنا رد دآ ت.الورب هدنعارا نیح هلبا دنف رع هدرهنلا ءار واه هدننزو

 مصلا ح هرب E مدر شذا عاطر و ردد رعء ناحدنا راد د

 هک ردیدآ هبعشرپ هدد سومو ردتنم كلا یراکدید مالسلادیع قرح

 هاح یروق لوا هدنزو رصرص ( رغرف) ردذراعتم هللا ل دنو اھت ال اح

 هلوا یس هش وص هدنز روج ا اج بوک یب وص لیس ندنآ هک رونید
 هده هکر و لوک و رون وا ربعت قرا فرګ قرخ هک رونید هد هاج كچ وکو
 ا اکا یک یر هد زو هد رورم (هد غرف )رف
 شاراف یکی هدننزوندرک (نغرف) رد هنسانعم طولو جوزعو شطاقو
 (هدنعرفو دسنعرف) هوا شاوا یراج هد یی وص هک روند هاح

 شوخانو نفعتمو شدوقو رارد هعشع هد رع رود هثن وا قرشء راص

 لج هدننزو روتز (روفرف) ر دتل هد هلیس راف یاز رده-ن-انعم یوب
 رربدروغرف هده هغ رود ردیشوق ه راتق هک رد هنسانعم لیحوروند هنشو

 هجشواو رد دنسانهم شوم اخو حسا هدننزو كولعم هالوهګواو (دلوعرف)

 رد هنسانعم تلف هالوهحواو (لوغ رف) رولک نسا ءم نواهنو لاکو

 یا هدننزو شد ورد (شغرف) رولک هتسانعم اخرت ساو نوهو نالسک و

 اے سد
 ¥ هنهک و ¥



 را
 تباغ هکر ون د هک روک لوا هصاخو رد هسا هم هدورفو هنه کو |

 ملاص یراکناو یاب وت تونو داغ راغ زو ى نیت
 دنن رلي وت نانلاص یک قاعد تاکروک یاب وا صل! دعو هناا ص قاحاص

 هلا اف ( تقرف )رواکهتساشعم تلاسک و تلاطب و تعش واورار د هن رل بردو

 (رفرف)رارژود راح ندنآ ردنانقو رعم هکر دعما هزتهاش هدنزو تجر

 هعهوقواو هفهزاب لر و او رد هنساعم لیحجل و كم وا هدننزو رعرع

 كراةحو> رک رد هند[ عمو دابو روش دهد هزوس نالوا هلا هل گو رار د جد

 یتس هجراب نوکرب ردق لاردق اه وا یر اکدتا رهن یرفرفو قالرق

 هدکد کج هل اش تور رلراجآ كد یکیا هنس هنرواو بودیاروده
 رب ( نتشونرف رف) رار د هد هب هزا بلبو رروط رود لرر وادصوبدرفرف
 ناسا عونلا بر هلن یاف مض (نازورفرف) رد هب اک ندسقهزاب مت

 4 اف حف (ورفرف) ی دنا وا ناب هدنسهدام رد درف هکر د دنا

 روند ها وا یراک دانا رعت هعود ق رګ هماودو هلرمف لراقح وج

 هنج وار بو و هرزوا یطو رع لکش هکر دیسهراب حاعا رک درب لواو

 نيمز راومه نوراص بنا رادقم راک او رردا بصا روعد یر وسو

 جاغا لوا رارکج هنناجیدنک كاج هلبا تدش یا لواهدک دایااقلا ءرزوا
 رفرف هد-كزو هرغرغ ( هرفرف ) رروطرتود نامز للمخ هرزوا روءد لوا

 ردنکسا ساجر دیعما میکحرب هدننزو سوط (سو رفرف) رد هتسانعم

 نيج ردا هدلوقرپ روند هنشوق لج هدنزو روئهف ( روفرف) یدیا

 (سوبروفرف) روند هد هلو زوم "رار د یولس هدب رع هکروخد هنشوق
 هک رد ەنانەە رور ەد نل زوزو در (زوذ رۇ )رد هدسانعم موق مسول رو

 یس الط ردشاط یمرقرب هدننزو سوفا ( سوفرف) یدنلوارکحذ

 لرد ید ع رر ردوا زو“ هکر د هفرخ (هفرف) ردد هراتحارج

 هد روا نوا (نهف رف ) رردءاقجلا لس هدب رع رد رده ندو ترف

 روفرف هدشرو کش (رفرف) ردتفل هد هاا اه نوکسردهساشم هفرف
 ردا هشکنم هماع هکر د هتساشم هشف و یدنلواوکذ هکر دهثسانعم

 هدنزو نهدرف ( نیفرف) ردب رعهداشءو و رد هفوکش وش یراک دابا

 یدو (هثفرف )ردس ردم نج ر نيف RT ر دیفدا رمو

 دنکنر لوک فورعم هلع"ا و هدننرو نوکن مس (نویفرف ) رد هبا



 ام
 اا ۱ ۱ ۰ ۳ «

 ريق 2 و تم
 | یلتدح یس هحارو معطو لعانخ*و بیرق هترجیسهتهک و لدامهنرفصو
 . یکیدلیاطح رجا یروق یاعةنوربب یروفاک رر د جد نوی رفرد خعصر
 طظفاح و لحما اظفاحو هذن لک |هدیب رع اک وب رد ظهح روهد جد یو یک

 ( قرف ) ردراو ىس هبذو صاوخو هرثک مفانم راررد ید لافطالا
 رولواقرفتعندنآ هفرط یکناچ اصهک ىسەترواو یس هب كشابهدنن رو قرش

 ناشسلا مظع ن ۳ ل رع ھه هاف مئو رد 2 ی ۳ قرا هدب رعو

 كدشرهو یمدا نعاجو یسوروس نویق هدب رع هتب هاف AE ردیعسا

 روند هئشوق لبح هدنزو رودح ( روفرف ) رار د هنس هراب و ضهدو ه.ص >>

 . كنه رف رایدلبا قالتخاو بارطضا هد هوب تفل بارا ( خاک رف )
 نهار یدرخو یکحوکز ا هک تسریشویشاو مسر ليوا مجد یرکناھج

 ور ندکلکح 1 هکرون.د هر السرا لوا تب یدلبا حرش هل رابع دشاب

 ۱ درب ر ماعطرب هک تسدرمشو طض هلو ےنمواف محف موج ص یرورسالم

 ۱ دی ومو رارک ود هرزوا ماعط دک لوا ى یدتناربسقت هل ر اع

 . یسیر چو یدلبا ناب هل ادنزیر یندر وحر, هکر شنآ یحاص الضنلا
 هد هم اندرو ید ومو سرفاا عءاج چد رفح مجرهرد شم روتک دهاش

 هشژوپ ماعط خاک رف هلغلوب طوبضم هلبا هلم هم نیس ینتفلریب رو نح

 (ءاکرف )ردع الم ندرلکلواانعم ویو رولوا كد قسعربص نالکو

 فاک مع ( تنک رف ) رد هنس انعم روض حو ترضح هد زو .اک رخ

 هعطوم لوا. دننزو نزح (نکرف)رد هنسانعم قرب ویو نامرفو ےکح هلیسراف

 یس هسرقب وص هدنراروةچ اج اجو شمچک بوت رب وص لیس هکر وند
 هک رونید هیهنسذ لواو رد هنس انعم یاحو قرا شازاق یکیو هل وا شلاق

 هلو شماماق یلاح رولک هلاو شعربیو شموروج هلکمیک نامز ندنرزوا
 زوئد هد ه لول وص قلطعو ردهنس اندم نکرف هدنزو دنزرف (دنک رف )

 یکسا هدد زو هده رش ( هدنک رف )رد هنس انعم هک ربو لوک و

 مرو ( مرق )روند هب هند شم اا5 یلاح رولک هلعو هلاو لرو

 لوا هلار نوڪصڪس ورد هتسخاتفم تل ریه و هصعو معهدشنزو

 اردا هبسچ ررق نوح قبضت ن راج راد راق هکر وند ه-حالعو وراد

 6 یسعار #

 مه رلروتوک هدنس هراب دادو نقود لدروردب ییهسا كحالعوب

 و ی رو یاب تا
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 ردرهالا ددان هاشداب (اور امرف ) رولوا ك = مهو فیطا یس هار
 هل ران هدعاخ هدنا رددآ هب رفر هدنساضق سوط هدننرو دمرس (دنرف)

 ےک تشد رار هک ردلوفنمو ردروهشم هساکعد دهراف الاخ رواوا م روا

 یس رب وهدهروب نم هی رق یرب یدابا سرغورمع یکیاهدلاع هلبا دعس علاط
 تشدآرر هک ردوب یعز كسوح یدبا هد هی رق مان راک ندنرارق مشرت
 ار نوکس (تضرصرف ) یدلیا سرغ بوروتک ندنتج یورس یکیاوب
 فیمط هلخلوا لک الا لیلق هکر ونید همدآ لوا هلی یار عضو مم مو

 مسا هدع كق سرف لج مع ( سەرف ) رار ذ میصق هدس رع هلوا فرخ و

 ناسیساو قتلوا هک رد ةف شوهارف هلو” رد ناعما درهش

 هدنامو د فو نیکو لوله دن ا ءدخزو 5 کمرش ( نکم هر ) ردهنحاتعم

 هصغو مع ۶ مرفردبک ره ندن نک هلبامرف هرول ره تفارد هنس اود هشتم و

 | دنز رف (دنهرف ) رد هندانعم ن کمر ( نیکمرف) رد هثسانعم تحاص ن کو

e( شومرف )رد هثعانعم لماکو بىداو مطو هرب کا و ای۳ یارو  

 هدشن زو الوافم (كومرف ) رد هتساسنعم نایسلو قوا رديف شوم ارق

 یرلک دلدار .هت قادارفو هلرمف راج وج ورو د هنفموب ئال دا شاراص هکیا

 هلا اه (ده وه رف ) یدنل وا ناب هدالید لورذرف هکر وند هد هغ اج وا

 هدننزو همرک ( OTE هکر د هنسا هم دهرذ هدخزو دزورفا

 هدزو داه رف (دانرف) رد هف وکش یراکدد EE هکر د هشفب

 خجافرب كنظفا باباب ردوص نرب و تیعو نی ید هکر د هنسانعم بابا
 هدتزو سایرک (سانرف ) یدسنلوا نایب هدنس هدام ردراو ید یفاتعم
 هندپ انعم تلاهج و قانقش اشو تلفغو رد هن-انعم نیشاشو حو لّاع

 تاوخ شراوهیوغوا هلیسهدانزو رد هنسانع» باوخ و قد ناو رولک

 هز السا لئاضو بهم یئوب نیلاق درع هژباافرسکو رواکهد يسا دو

 | ی دنلوا فقوت هل-ذلوا روهشم هل هدنن رو مت رم( جرف ) روشد
 رود هفعصب رغآ هدوق وا هل> وقم محو نون نوکسو ار حق (كدر ) ٥

 یدلب اد. 3 هلذاق تفاوت یبحاصءالضاا دب و وءرار دە: اد, عو س واک هدب رع

 (دلرف )ردیدآ تبالورب هد رفا ر لسحاوس هر ارق (هګرف)
 فورعم نداراصل هدنن رو كنرس ( كرف )زود هنره وج ۳ هدنن رو

 لن ون نوکسسو ار مت ( ساکت رف)) رد روهش» هلا رسک و رد هت اط
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 . ی داوا دل وتم ندنآ و رنک هک رد رق یکی دابا حاکن هشوایس بایس ارفا
 د وصف ( دو رف ) ردم وس هل اڪ یاب لد نون هدالّصعلا دوم

 ناژاواد اربا هدننعع اعدم تابا هک ر د هتعانعم ناهرو تح و لیادهدن "رو

 000 2 لع راس ردکءد ناتسایاد (راس دولرف ) رد همدعم

 غ هباشکر یواح نیه اربلاو ةلد لپ یب هرکح نونف عوج هدست > نف
 رد هذسا د نی رفنو بسو نعل هدست رو هرو ( هترف ) راب دنا عضو

 ندنعاونا قع طرود هکر وک ناناوا ربع کات هايسهددن "رو ورع ( ورد )

 هف رغو قاد راح هدنن رو راورپ (راو رف ) رد روم هرکصن دنآ رولوا رحا
 روید هد هد کم صوص هنعوماتشو هلوا یهرحت ینارطااصوصخو

 زاورپ ) زاورف)رد هرشاتهم هن و نرو ردهتسانعم راورف (هراورف)

 هکر درلج اغا هدرخو هصق نالنو هت رافع س كران رک راک هدا زو

 قاربط هدعب ںوتروا رب ص > هنب رزواكناو بونوق هنب رزواكلر اک رد كود
 رود هد هنکبموللط یقادراحوكشوک یناقوفصوصخ هنسوهزاب ورارکچ
 ( هلاورف ) یدناوا رکذ هک رد هنسانع» روارف هدشنزو لافطا ( لاورف )

 شک و  قوج هلیاواو نوکسو ار ح ( تورف) رد هنمانعم لاورف
 کوا 66ا ور هک دزو دوسح هللوهعواو (دورف ) رد اد

 ا هور يرق كيو نارمب سوا ږد هدنیمز نارون ردن ر دار
 ںا۔۔ارفا تودیا رالابهسیرزون نن سوطور ہک یدلوالصاخندنآ
 یدیا هدنیم رناروت هک هنس هعاق كرو نح دورف هدک دليا لاسرا هش رزوا

 :نئددلوا یشاد یو واو | عقاو هب راع هدنرلنام هدقدا رغوا

 نالوا ل هدنس هک ارت دیو هداررس (هدورف )رلیدلبا لو بویاتب

 ید ه دننزو هرج بش هلا ارروماوا مع راق رط هک روید هحاغا كحوک

 روهش لوا 1 هد ندرورف هدشزو نرکرد ( ندورف) ردن
 د هر اظ نابسراف ردیعسا نوک یجب "روعطنوا كن هاهرهو رد هتس

 نوک ییدلک قفاوم ههام مان رور مان هک هددعاو نالوادب رک ره هد

 رد عدا د كن هتشرفر ورواو ایزوط روب مظع خد ەدنوکو ب ررد !یطروب

 ندنددرورف (دزورف) رد هنساتمم یاففاو یا ار ؟رر(رورف)

 رد ندبدر ورب هدلصا رد هنساعء كاا هب رو كاد (نددرورف) ردیصام

 چن ہد "و ناو رس هلس راف فاک (ناک درو ُف ) رداد نداپاف

 +¥ درس ا



 شد ن وا 2 چڪ نا ےھت رج ا ها هکر درسا هوم
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 زرد ۱ مارحاو راتعا هد اغ لو وا 3 هوناط نامنمراو ردنوک

 یرب بهروشب همعطا ع!وناور رک سا رخافو سفن بودا دیعایلاوتم

 ! یراک وەر عامد هلا ت اروح و همیط جاور سان> او رار دا تة اض همر
 ارحا یا۴ SO رانه اک نوک ھا 3 EI او رردږا بایطا

 ر وژلوا لعیصم یک کرک هشتم دام لاع هللا ءاشذا روت رع لع ررلیق

 ( نرد رورف )رد هنسانع ناک د رورف رد رەد ناجد رورف ( ناددرورف)

 ووو فق

 ص

 رراو ىس اعم ج وا هرر وا ییددتاوا ناب هدنسهدام ندور بد رهذع

 اوا 3 راترد ده ییددلوا هد حرب لج كاتفا هک رد هدسهام لوا

 د ۳ ر ر ع ددا 5 ردا صریص# هنلوا و كو رلصو
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 عسا موب ند هیس روهش یار دنا بویه هدا وب رد هيب رغ څر هکر ود

 تو سا د:د-ج نوک لوا ر د: رلزوکو طر وب كم 6 ردیعما ریشع

 | تان ردنویم هدنراد نع كعا شاعورم-س نس هلکرخ تاو رفصو نوبقو
 روغلب هد-زو كشوج ( لشورف)ردندشح ةن رخ هکرد هتشرفرب

 رل را رل ەد ردیساولح نوا هک ردة هشو رفا ( هشو رف ) رد هدام

 ( لورو )رو د هد هتساواح مدان یداوا نا ہد سەدام ید در دیحاولح

 ۱ رار د كىر و هقن ۳ ی رود دسوق مک شش .اط و رونههدرءكوت

 هب رد ر هدنسحاوت سوط هک رد هتسانعم دمرف هلح وتم م( دعورف)

 ا نوا نو1 اوف هک روند هنس هک د ,ډډ هدننزو دنواا ( دنورف ) رددععا

 رد هد-انعم ددورف هدننارو هدن "ررا (هدنورف) ردقایط نال ود هنسهسکا

 .د دنسانع» لطافو لاکو لفاعو بدا هدش رو هد وج ( هدیهورف )
 | لرلشراسو ردم کش اونا کرد هتسانعم رب وارف تزور رل (زبورف)
 شا ورد (شاورف) رو دهد هن زاورپ و هدس اه سا نالوا دک فو

 ۲ ردهتسانعم تعاضاو ریصدنو لامها ۱ راو یساذعم ترد هدننرو

 یراکب و تنوشخو تظاغ ۳ رد هسانعء نالک و تلاط» و كعشوا
  EESکد د ی رب و رپ اره ظ رد هنسا د تانک و نار 5 رد 3

 رد ا تاالحوت ES وشو ناش هدر و هرگ (هر۵ ) ردذوخ ام ندو

 نوا نوسهح رالادهزات ندنر و نوال: ء١ حاغا هک روخ د هغادل .- لوا
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 ۱ هجاعا رخآ بولآ ندحاغار FR هوا واو زرا مطعق

 هنیمز هک روند هد هنغوبج دععآ لواو رولو ارز یل یشا ۱ رردبا

 لد صا هدک دشاکوک بوئوط ماع رار دا رس هلقاربط ب رزواو بورتاب

 رایجگاب رواوا اکر هج هما هدر یییدفیح یوا راردبا عط نده

 | هد هنس هرادو فار طا لرغآو رونید سکع هدب رعو همردلاط هدنرل ا

 | تاود (تهرف ) ردقععب رغا هدوش هت وا هکر د فا روند

 ۱ ردیضامندناع*ر د (نعه رف) رد هنحاعم تهباو تکوشو ناشهدنزو

 ۱ عیطهو مارو كيعرکوا تداو كما سد اب هدنزو نتسحو ( نهر ف )

 | زد هنب اتعم قایق > دصو هلح N ندنفالغ یالسو كعا

 بدو یلصواو ىلبدا رداوءةم سا ( ههر ) ردوا هد هلا اهرسسک

 هدهنسا نهرو وداجو رحاس هدننزو تسهدب ( تسهرف ) رد هنسانعع

 لقاعو ردهدتاتعم بي رقو نیش هدتنزو دنوا كس ( دنمهرف ) رواک

 هدتشزو دش شقت هلباار نوکس رولک هس هم لماک و فراعو ظعتمو

 رد هثسانعم تقرععو رهو ڊا هدتتزو جثرطخ (ججهرف )ردتعا جد

 | ردت همردلاطو رد سواکیک ردام مانو ردیدآ تاکرب هد هیسراف تغاو

 ثوشک مساو یدسناوانایب هدنسهدام حاهرف افنا هکر دریکش نانآوا
 زرد نون کحاا رذپ هنمخن ردنا یراکدید یتشهراص عاب هک رد

 | لیبدا هدننزو هجاک | ( هجن رف ) رد یضام ند ندی رف (دجه رف)
 | ندیح مهرب (ندیعهرف) رد هئسانعم قلخو قاخ هرک اب و لیئافرعو

REEود همان كع رکوا ناعذاو بداو كا میلعنو شیدا  

 | ( كنه رف)رد هنسانعم لءاکو یلصواو یلدا رداوعقم مسا ( دج * رف )

 1 راک ردیلو وص هک رد هنسانعم زب راک ورد هنحانعم محهرف ہل سراف فاک

 | طسوو هتروا هلیس راف فاک (خاکنهرف )روند ك:هرف نهد هنرغا

 ردا حس و نزد هتساتم حسن هلا هله نیس (راکنهرف) رد هنسانم

 | هک هدنحالطصا مانت لهاو ر دهنساتعم كیا هلازاو لاط»اوقءزو

 رردردیا لولو لقن هرخآ دچرب نالوا حور لباق هدتفرافم ندند حور
 | ردنرابعندلولح هتروص نسحا ندنآ بویلشوب یتسهیلصا تروص حور

 ۱ تروصو قلوا لاح ه هان تروصو عراف نده دا ج تروص الم

 اا ہک یک قلوا لاح 4 هناسذا تروص ندنآو هب هبناویح تروص ندهیناب
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 كرلنو ورود را.ک:هرف ةنعوح زد الاعتاو لواح هب رش جاقر رلنو

 ند رکید كلانا خور هلجزا ردزاو یرا فرع مسا دارفاالا لع

 هب ابل مسو حسم هناولح هبیئاویخ ندب رکبدو حد هئاولح ه یناسا
 لا کرلوا لئاقههذمو ررد حر هلو حا هب یداج مسج وف هناواح

 هدنزو یذو (یدوهرف) ژروئاوارشکت لوا ترخا راکنا یزااخ دم

 هلو ا ح هارو تبا هد-دنهذعو تاعو ند هک روند هب هسک لوا

 ترسم رکاب وتروصشوخو هیحوو یارو هدننزودنزورفا (دنموهرف)
 یدنلوا حرش هدئنس هدام هرف هلا هددّنم یار رسک (یهرف )رد هنا

 كعادصقو ەل و كلياهب رو بید ًانو ماعت هدننزو نینعکنا ) نعرو )

 (زرم رد )رد لظتمو ثیغنسمو هاوخ داد ( ناو دان رف ) رده رااتعم

 هسا و ندابلک هد هماکنه مان خر هدزاود ردبیاغوا سواکک هات مع

 یر زیکا هد؛نزو حموح ( چ رو ) رد,دآ تروعر و یداوا لس هدد

 طسودنزو دیحو ( در )ردلاب یاود یراکدند رکا هدیکر هکر دما

 ندشموک و ندنونلاو ند رهاوحراسو ندوعا هنادهشصمب هکر دهدالملا

 جد نیم هاو كلاحدو رد هسانعم دن امو لم هدد رعورردا جد

 مشه كلو لعع مان هد زو نودیمه (نو دب رف ) رد دب رف

 ناسل هروب نح تالف ردیعسا یلقع ردجوربلا تالف هک تاکلف یجشرکس ینو

 دانسا سوفنو لوقع هک الفا امکح روند یسرک ہدف رش عرش

 یستوا ردروهشم هرمشع لوةع ردوا لوتعوزوّمط هیلک كالفا راردبا

 ندح ور یک هدنس هسعرک تنآ ذکناللاو حورلا موشموب هک ردلاءف لقع

 كولم سد اس هکر دما هاش داب فورع نود رفو رد ردو دار

 هلیتناعارکتهآ "هواک رد رادقلا لیلج راد رهشرب نددیشج لسن رد ناد ادیب

 ی دنک هدننزو هد دن( هدب رف ) یدلآ ندنلا قثطاس بودبا لتق یاهط
 لادزمسک ( سبدیرف )رد هنسانعم زورفمو بھ نالوا هرزوا یدارخ

 نانلوارمعذ تب ورکو هکن هدنوکرتوک وديع“ اياب رد ل هدنتغلرصم لهاهلا

 هدسی رع راردیا دص قلاب لتا بوئوط ینآ یرا۔ہجوآ قلاب رد رون اچ
 هلیعا روثلا ناسا نالوا یس رعهدشنزو مصح (ررف )رودرا دارج

 ردسزوابزوکو ا هکر د هنسامء هلا وکو یتازوب هد رعور و د ها قور ع۵
 یاب (ز رف) ردل-اعم نورارف یا نکرده اتع نور ارف ( نور رو )
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 | اد پویا وص الصا هکر دذجو راح هد ,واوص هدنزو زو. هللرهګ

 | روشد هد هنوا نانلوا مع یبراو رار هدتاغ دنسگاب راح رواوا هزات ور
 قوعسو همردصإ رک رد هتس انعم ددو تشوک ورد هد هلو با هناو

 كتا شارتو قسع زاقو قاوو قمرپوقو ردیس ورق تا ناناوارعسبعا

 لرد درک زب رف ارمس هدر كج هد یدلبا شارت شاب الدم رواک هندانعم

 5 درک س دار تسوب هدر كلج هد یدرپ وقوید] ود نیر و كن ردو

۱ 

 ۱ قانصو رياح هدسرعو رد تورج انڪم رب ۳ EF "رو سيدن ) مزارگ)

 هدد الوو هلیسو قاع یا نوکسو iS (سوعس رد ) ردهنسانعم 3

 هر روا ماو5 O TEE ردىلەر لواو ر دما ظوعت تیاع

 | كرا یجشدیا دیدسع دوخ ابو ردیتدحان و یترہک كنم یاد كو روا وا

 ۱ تش ندط السخا حول هلهلوارصاق تر ارح یخ داوا رواوا ندنن رک

 ۱ تاداو رد هثس انعم اخلو تاو قإاح هدا رو شەش 1:6 شد رگ )را

 | راد اما راد لرغاو تآ شلوا نابربو یک هللا كر ابو نیرفآ رولوا نیست

 | هکروتید هکشاو هلآ لوا هدي رع هلفورعم یابو روند هد هني اوجو فارطا |
 شعوط کیو هلوا شک نوک ىد٫ ندنو ڪڪ یرل-ةد روغ وط

 هلح هدب رع هک رد هل ادش مسا هاش "رو هقیاس ( هه رف )روند هد هیدرک

 هلا رسک رود رف ردنابن یرلک دند یمح یو هنگ و یو هاب هدیک رو

 لربد 2 هد رع روند هوا 2 E "رو كزربوم ) كود رف ( رد روه م

 الام ردفلواد.د یر دل زا هک رد هو اک تا هدا زو هر رگ (هب و) ۱

 دان ناطیشرادخ هب رق هدر كج هد نولوا هرزوا ناطیش ینعا كالا

 كکوب وزا رف )( ردهدنرک ذ هروسکمیاف ینا -اب ) رارد
 هدر و عارج (عارف) رولوا هنسایعو قودو یرقو ورد هنسانعم دنلب 9 ِ

 رورسو ج وسو رار د هل ن رس نسا هدنمانازاب و رد همام یاو تصرف ِ

 تیز

 (راتخرف) رد هنسانعم تحارونما هدب رعو رد هنساسنعم تام داش و

 ٠ (سودرف) رددنسانعم عاب یک اص امشا هلا همجم یاخ نوکسو ار مع

 روند هدد-ءا راو دولا راد a تنح هللاارنوکس

 رولوا هزاتور اعاد هکر دنجو و احب هدررب واوص هدننزو زرح (زرف)
 هل کالا رد هدغماقم یرب زو كهاش هک ردهرهمرب ندنراهرهم 2م رطشو

 رد۶دا ره هدخا یانعم هلو رھ زرد هز و نام رک.( ناز ) رذور اته ۱

 ¢ هداتسرف
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 هک رد هندانعم شارد وک رد و2 سا ندنداتس رد هلااررمسک (هد رف )

 هر هنس نالبردلو ۲ راسوهدهوقالواو یلباو و ردرب دغ و لوسر دا ره

 هدانسرف ( هتسرف) روئید هنشوق جتنارف (كوتس رفو وتسرف) رو واقالطا
 هکر د هنس رک سا هد دنا وب هژ دس نوکسوارزمدک (نوب راطس رف) ردهتسانهه "

 ریست هتشوک هدراد صمب و یتوا نیجرکوک هدیکرتو ماجا یر هد رع
 هب وااتفش هلدس نوکسو اررمسک (كسرف) ررردب هزوک وارد هل نانلوا

 | زورون هنونو نیس نوکسو ار رمسک (فانسرف) رارد خوخ هج رع رود
 روند هکلم (هتشرف) رد هتساشعم قادسرف (هفانسرف) ردا كنس

 هززوا تلوب (باع» هتشرف) ردهدرګ سوقنو نااحور ( نان هتشرف)

 محو ار:نوکس (هشرف) رد مالتساا هيلع لکا هکر دکلمه نالوا لک و٥

 هکر وند هلون قآ هلا هلههداص (داصرف) رد هلع یر وهشم هلدش

 همام رجا هدننعاخ رار د یاش هثهایسو یشک ا ر ووا ریە توت واط |

 ردرم . ظذ ییهدرعش دب وز الطو حط هلیغارب مزواو ریا ینغاریبردعاق |
 مهم ةنعارف لواو ردهنعانعم ریکتعو بصعتم هداتغا یربع (نوع رف ) | ۱

 هرمهم ناطاسره هرکصذدنآ ردا كص” مان بعصمنب دلو نالوا ٠

 ناو نش-سح هک اد زو ئو ددر( یوغرف ) یداوا کوک

 هنناب كنیح اص هیدیص رار دوقرف یراکر نارا ردشود یراکشرب كحوک

 )هی رف) ردرو هشم هلعص (2رف) ردینهرح كرهس کا شودو و 1

 هلباار حق (ادنرف) ین فر شاو ارگ هکر دهن یوم رف تو

 هل رد كرل هجو هدننزو هل (كنرذ) یدلوارکذ ا درو

 هل ات ت ( نتورف) ررردنود هل رلةمرپ روند هغاجب وا یرلک دابا رب هق |
 علاب یجماص هل.ااخ نوکس ( راتخورف) رد هنسانعم عش يدو عضاوتم

 رد ددسن ع يهو شاناص ردل وهدم سا ند نيو رف( هتحو ْف)رد دس ايوه ۱

 ربا شخاکلاب و شکل ولع هک بهن هو لعتسم قید رواک هتسادعم تو رفاو

 رد هدسانع«یعاشاو شالا یر راو یساذع«یدب هلاادو فورعءواو (دورف)روناوا

 رد هنحاتعم هدا رفیحگادلا ۳ ردهنمانع«نوضعو هنع رفو شادلا ۲

 هنسهوح رج تا وبق ارد هسا تهر و غم 8 رد هنسانعء "رحاتو نودز ۹

 رک ردع“ یرد ار کوا ند هنآ لورنس ۷ زرد هع هدسرع روند

 رربد از :ژاق رب ط وہ هدرو دحاو یدلوا لعاح ندنرف ۵تا و نارد 1

A 



+ 
Jعرب و ماتخ هنامغعلو دورس ردن د 2 اوا یس وم ( تش اد ورُف  

 هت اهذ تو روت ىل اغشاو رومارتاساهس وڏو روئاوا لابعتسا ه دنعقوم

 هک زد ابو یننتوبرط لوا ( تسدورف ) راردیا لامعتسا هدکم ردشربا

 هدنایتسومحالطصا رارولوازاسهد هبا لوصا بواوازاوآ مههدنناوخ ج اقرب
 هن رلهدش | وخ وتسد ورف هننالو هلاکت هدناتسدنهو رولو ارت كنهآربس

 ( هنغورف ) یدنلوا فیقو هلغلوا روهشم هلع ( هدورف ) زربدیمدورف
 (هدعو رف) ردتخاهد هلن ون لد ان یدناوارک ذ هکر دیف دا مو هدننزودتخورف

 تنوصییو د مانو سسخ یهطآمدآ ( ساکو رف ) رد هنسسانعم هتخورف
 هب اراو كعا ملاضو كلبا رمصتنو لاها ( نتش اذکو رف )رد هنس اعم

 كغااوعد هلتج الو دانع ( ندرك شک ورف) رولواهیاک ندکمربو

 (ندسلام ورف ) رو وا هب اک ندکلیا تءاقاو ثکمو قااق توتلکاو

 ندعلرووقا فرج اعو ءو قلوا توهبمو مزلءو ندعاوا بقرتمو رطنم
 تداو رد هنسانعم بسلدیو سد وص و قاییصا ( هاعورف) لرد اهیاک

 هدهب هنسک نالواهرزوا لعهتسو.شار و هد اءادو رھیو هرهبی ندافرعو

 ۳ اکشاو رهاطو والب هدنزو ه دره وکت ( هدیه ورق) رولوا قالطا

 هوو یار جف ) هرق ( رواک هتساتعم تکوشو ناش بحاصو رد هتسانعم

 ردعلوا وراباو كمك وراباو قعثواص هکرد هنساذعم یشبب و تيس هللا

 نسح نوسلوا هدر وهه روما رکو رد هنسانع ین ورفاوتداب زو لضفو

 در ةصاخویک ترفووترنکن وسلواهد دیسحرومالرکو یک ناشو هرعو

 هج یاز روللوا لا محتسا هد هبلغو ل طة نالوا هدرلبعا یسهلوقم حر طو

 ( بیرف ) رد دنس انعم تم بحاصو تریسشوخ و قواخو ردتغلەد هلا
 عادخو قمادلا( ندب رف ) رد ردصم مسا ند ندید رف هدننزو بکش 1

 داس انعم عسلطو رولک هنسانعم عادخاو قعادلاو رد هتسانعم دف و کمو

 رتایرب ردراوروهشملو ج وا هدنسپ وغا یانعم كن طْها مساطورشا رولک

 ندولقمثلات رد هبساتعم هل »ربع ؟هدعع ر دانو ظفا یا رد هئسانعم

 *هزواس ی هیلاع "دلاعف یوق هتساا لعك و رولوا كعد طاسع هک رد هرانک

 شم ادلا (اب رف) زنا اضتقا هدرکم رولوا یایتروص هل زەب هلءفتم
 مجسلط ( هاکییرف ) روک هتسانعم عادسخ یجهادلاو رد هسا تم عودختو

 € دن #
 حد
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 (شدرف )روند هور أح هدنن رو زب رک (زب رف) ردءطوم نالوا د

 زد هثسانعم نا ڈور و هدنک ارپ و ناغط راطوح رهو حرههدنلزو شو رمد

 هل> ولف واوو لوهح یاب ( روبرف )رد هنسانعم گالعو هتشرف ( هنشد رف )

 داعتعالا e هسوک نالفالثم رد هنسانعم معتسو تسارو اسو ا

 تشسا شک رفو درو رف نالو هدر كح هدرد به "دم تسارو

 زدح ورشم هلا زولاناسا راسل اس ردیدآ ویشوخ تابنر ورو د

 بس هدانزو هب رع ( هیرف) ردزاج هد هتسلو هلت ردص« یا (یروب رف )
 رد هنس اعم ازفاو نانهبو تادک هدس رعو رد هنس انعم نت رقنو نءاو

 روید هنس هناضاتک دوهب (رف ) ( رد هدنرک ذ هموعصع یافتلاث باب)
 كمزوا ردیسا قد دصاب هدن اجاب رذآ هلا هحوتفم هاشم یان ( هنارف )

 هماو تولاح هتاساشت زادةءهر هر ؟کصا دق تاو هک وا ظ.اع ییسهربش

 رار دورو بورتااک ایراکامبا ش شازب د یرلحما ق تسدو مدانو زوج و راررونک

 هجو قیدصاب و رد روهشمیعوهع باتنیع رربد قوم کوب هدرادد مزب
 بو اب هرزوارا هند والش فشراح ین هربسشک هعاوق هرزوا حورمشم

 | مدان هک دلنا اضتفا رار دیا هعطق هعطق بونوص هدعب رار دالر هکیورق

 نویسارف نانلوارکذ هد هح وتفم (نویسارف ) راردنالواتت توراصقاسفو

 هدب رعو رد هثسانعم عورفو وترب و اض هدنزو عالا (عارف) رد هنسانعم

 رهظهدب ردر د ةا« تشد و هقرا هلاک (كارف) رد هنسانعه هو هفطذ

 ( ترف )رد هنی راثعم لجو راد رخو دیاد و ٹو 'ربح هدیرعو روئید

 رل ردا نا هلباژ رف یتابنوب رد عفان هنو دلور كروب ردنانر هلبار نوکس
 نوگس (زرف ) رد هیفصْ هلتدابعو تایر قورد هکر د ھام هده اتو
 بوا وا هزاتورت اعاد هک ردنجو راح ناب هدرا ر لوص هلا همج» یازو ار
 رڪ نا ول هک رود دعضوم یرلق دروئاب یک هدنرازاثک ابردو :لوصالصا

 ناش وارد هد وئعم رومآ رک رد هتسانعم تداب زو ه.دغو لصفو روثا وا

 نوسلوا هد هیسحروما لر ی او لعونسح

 هدد اغ ردن ابنرب هلیسراف یاز نوکسو ار عض (ژرف ) یک ترفوو ترک
 زر رروتک ن دت کلم نیح یاب وب رد قائ ا روا وایبآ

 هک رددناورهروک هرل عب ور دنابنناناواربیعتریک هکر د یرترک |هدندنعرا طعب
 راج رددنسانعم ز رف هللادوا ز نوکسو ار ضط ( دزرف) ردروهشم لهسم
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 هزاتور شف وزان وزب هدژرپ واوص هکر وددد هب هرس لوا هد تاو رر و ردنجو

 هحضو» نج هروناب یکه د رارانکا رد هلباز حوار نوکس (هزرف) رر وط

 رواوالزوک هد ان قلخ ردرهشرب هک ام نیسح روشنففو ردروشنغو

 شعروغوط یکی هکر وند هزوف | هلباه-چ* نیش وار نوک (شرف)

 قداو کمد شود یی هنسارپ هدد رع هل اف حقو رد دس كويقو یک

 3 مجاجو دلو و ماکو یلاخ روند هد هر هع" ود قلطعو رد هن سان ءم

 هلطا رفا روید هد هذلوا مساورونلو ابی شیآ هک یابه عانا یکی كنءودو

 اعطق هکروند هد هناویح اب اح لواو ررد لعع ه-غلوا عساو

 شرف ناداوارکذ (هشرف) هیلوا یحالص هکمکح لوب و هیعار شبا

 ردا هايس كشك هدشزو روشر ( روقرف )ردقدا ره هداوا یانعب هلب

 هعلوا ظرلغ نب وصو ررزود شک ییظیاخ رراةص بودانیق یدروغو
 کا هه قو تورد رد ردو یرلکد د مارس شک راردانیف ید هعددرب

 رادامار راد لرغآ چو نو ن کس و ار مض (2رف ) ررد جد

 E ت ساتم ندنر هک روند هغاو , عع لواو وند هنوا رطا

 وک انک رد هنس انعم تخم ر وا هلع? مع( كنمحع رد )رار دیا عطق نو

 ۰ ۳ لغرق تاب و رد هدنک یوکن اب سرف لعاهماعردو ردوخ

 رونلوا رەد یزو را ل ع رو یوا ڭم هدک رو تصلا هلو هدب رع

 علت رقد-:-ک قوح رررونک د وصع رطعم ندماش هدررا دو الاح

 (هدنورف) ردە ین دم ط) تآ و عا ساوب رارد | نط وص یدنه

 ندتناش قلعص ید رد هنسانعم رصءتمو ىجا ص هدشزو هدنشورخ

 رد هتسانعم شلوا نا رب و شا رواق هدننرودورم-(دورف ) رد هنس نالوا
 شارواقو رد هدساذعم تئاندو تسخو لح هدشزو هدوشک (هدورف)

 مدا ند نتخورف هدتنروزورب (زورف ) رولک هنسانعم شلوا نار و

 هکرد هنس اعم تفصو رد هنساتعم بهلو هلعخ و غورفو ابض ردردصم

 ید :اوا رکذ هک رد هنساعم نازورفرف ( رفنازورف ) ردانعم ما هلاد

 تافصر دزورف عج امهالک ( اهرورف ) هلیسرافیاک ( اک رورف )

 دوق وهو یضتسم ردلوعتم مسا ند نتسخورف ( هدب زورف) رد هسا
a 3 ON 2 ۰ ۰ ۰ ۰4  

 هل ردو حب ) هد رورد ( روکا هنحانود یص# و یعوصوعو رد داس اعم

 ٭ وات #



E ۰ 
 ته روس هلا ے_ ےہ نیش ) ندناشو و ( رواک EA تفصو زراف هاو

 ماعط هک ردیسهراب یادفب ( هشورف) رد هنسانعم دعو درطو قمووقو

 ۲ یدتلوارکذ هک رد هشناسنعم زورف هدتزو خورد ( غورف ) رارروشب

 3 »رغا و روند سو کم د رع هک قر غ | هلوج حق ونو نو ؟س(كحورف)

 رهوج هدن زورو رق ةهلااه (رهو م ) روئید هدهنسهزود ند فرط هرشط

 | ةە ات ءامکلا دنعو تاذلاب ربع ني نیماکعلا دو مک رد هنساسذعءم

 هلااته رسک د هارد د ضرع هللباءم ر دقرعع هللا دوجوم

 لوهګواو ( هدسنهو رد )رد هن رلانعم كم رویلاصو ققار و قءوق هرب
 شوش وورشوخو وشو خو ردهن-انعم تالمو هتشرف هللا هروسکم یاهو

 قاطع ینەد رده-:سانعم یراکش ( دی رف ) رده نس اعم لءاکو بیداو

 | دمو شالو شکوطوروندهروناج قج هثاو اراکشودیص هلر-ودنک
 ۱ هک رد هد “ر اف لصام هب هبج* یاز ناب کا ) ردها لء دقعمو

 | (رف) (رد هدنرک د هح ودهم یاف لوا بابر دل غده ی اک و تفا ید هدیاب یکیا
 | رازه ( رازف )روند تز هدس رع رد ه-سانعع تیلووتلآ هدننزو رز

 نالوا بساذم هرلب دنک كعداتص لها اموع رد هتساتعم رازفا هدننزو

 راد مو رد هنا: رس قرف یس همت كداب «دننزو كاله (كازف)ردي رلتآ

 | هدتنزو هتداشد هلان رمسک (ه-تیارف ) رولک هتسانعم لدجو ثولمو

 | ءاهو رد هللازف هدنن رو هر بش ( هردزف ) رد هنسانعم تدا زو ل صف

 | یزاقرط كلوب دا رم هک رد هام کد وہ9 ردبک رھ ند

 شیازفا هدننزو اضر (ارف ) ( ردهدنرک ذ هرو کم «اف ینات با اردا

 . تدا زو ىا ند-ءازفا)ردردص ءم لصاح ندندعارفا رد هنسانعم

 | ( هرف) ردهنسانعم هزایج و كسا و رولک صا لءفو لعاف ماو رد هنسانعم

 | ,مسراضو رد هتسانعم نیکر چو حقو راد رو دیا هل ااه نوکسو از رسک

 هک رد هدنعسر اف لص» هب هبسرافیاز نا ی هرکس ) ر واک هسا مال اسا و

 | رک (زف )( ردهدن a TT قفل یکیایمرکب هد اچوا

 كاله (كازف ) نواوا هداولانوساوا هدندب رد هنسانممحم وورک هدننزو

 ۲ و (نکازف) رد هاتە قشالبو نیکر جو ثوامو راد رح هدننزو

 رد دنسانع« ثواءو راد رمو ولحاب و وارمک هلیسراف فاک ( نیکاژه)

 ناز نوک ( زز )روند هن زاقرط ود دال کارو مرح بش هود ۱



| TESTER r 

 | رد دیقم هتلعرمخ"ر ردتابت اتو ریست کا هک رد دیعما کرت رک سران |
 رد 5 ضرب و ) رد هثسانعم لتسو شغلصا هلا هد نع هع ( هد رغزف )

 هصنسعورد هم قیشال بو نیکرحو ثولمو 2 دو

 لیحو ثولمو راد رھ ) هدنغزف )ردوا یقشهراص 5 رد ههسنساتعم

 | زد هتسانعم هدنغزف (هنکزف) و (دنکزف) و ( نکژف )روند هب هن

 ۱ ( هژف)رد AES نو تواسقو هصغو نی قم رو مرج (مزف)

 1 هب هک نالوا ثواعو راد صو و ال ابو وارک اعاد هلبا ۵ ہر ۷۳ ءاه

 ۱ و ریکا هدن روز نع هلیسر اف یاژ 3 رب رد ) زود هدر دیاکو رو د

 نود رذ هللا ھ٥ نیغو هلو هګ یان (نوغی زف ) ردیعسا تاب ییاود نانلوا
 ( ردهدنرکذ هرو یات یتا تاب) ردیدآم حرب لصالا یم هدش"رو

 هد رر, و قمرداوص (ندلوزم) ردلعاف ما ندندیلور ( هدنلوزو )

 ناغط راطو ناشر ورد هني رانعم قلو اهدرهریو قلوصو نايا

 نیکر ح هلاه روهظ وا ر رسک ( زد ) رولکهذسانعم قلوا شروم شراقو

 (ردهدنرکذ هموع یا لات بای) رد هتسانعم ثواهورا د رهو نعتسم و

 هلع ےن روند فرع هد رع رد هنسانم بسا لاب یسلب تآ (زف)

 قع رعشقو قاردنف (ندیوژفر) ردلعاف مسا ندندیلوز (مدنورذ)

 دیعبنو درطو قمورو كمروسو رد ه-دمانعع ارغاو ضإ رو تعلبو
 روک ه ساتم كمکلس "روت نده: یریغراب و ندکناو رد هسانعم

 ی هرگیهدایحوا هک رد هدنشر E هب هلدهم نیس نا ی روعط (

 اتسر (اسف)( رد هدنرکذ هحوتفم یاف لوا تایر دلش تراک و تذل ید
 رک ردهتسانهراسها راهم (ر ثف) ردیدآر هشرب هدنس هکلوا سراف هد "رو

 و یشاط وکلب هدنزو ناب ر ( ناسف )رد رالوب یراک درک هنشاب راوط

 یعاوورسلصا هد رو هنام ار ( هلا )رد هش رلانعم هراکحو هصو

 e 9 ) رد هنسانعم اشو روهشهو رد هنعانعم هراکحو هصق و لثم

 م اروع رغوطو ردهن-انعم ندیلامو تعروسو قعوا هد رو ندناسر

 كوس لشو ه-صقو رونلوارمسعت قعغاوب هک رد هتسانهم كعا عیطءو

 ردلومغم مسا ندندیناسف (هدیناسف) ردوتب رام كلا نوسفاو هقرو

 یلدا رڪن و مارو یجندانوسفا ردلعاف مسا ندندیناسف (یاسف)

 نا نلشاسف هد ایس 4ع> رواج هد هنس انعم ندد اوو رد هن سا هد

 هک مسا ٭



aA 
۳ 2 
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 هدنرو ظااظف ما( ظ اطتق) زد هسا اعم راک هنقرو ناو وفا ردلعامسا

 قاطهورد, دا رهشر هدنس هکلوا مهم و ردهبسا 7 هدرارس هد تذل گور

 ل ویب هرو نف تذل هدلوقر و رد هنسانم مداجرهشو مظع داوس 1:

 ردیدآ تابث یراکدید هجو هدننزو هسوسو لاف ( هدف ) رد دراو
 مسا هدینانوب هدنن" رو نولتمپ هل اتع یاب( نویلسف) روند هصّهصفهدب رع

 نچ (نسف )رد هناد ناسلوارسبعت قد رابیرّق هدیک ر هک ردانوطقرذب
 ردنکو قاره هد رعو یداوارکذ هک رده ناسف هدشنرو

 قالطمهدن"رو هلیسو )رولو هر رح و ناله روند هن رومد

 یسفلیا او یسهب روس شوفویسا روس راوطرد هنسانعم همرو یروس

 هنج اغا امرخ قفاو هرات هلی-ف هد رعو رد هنسانعم نصفو لادو یک

 هلال مع A ( رده دنرک د هروسکم یاق یناث باب ) روند

 فوول -هلوا هل یروهشم (ندرسف ) ردب ام لعق ندندرسو
 ( نسف )ار د هندناتعم هشعرو هزراو هعزاد هلئتس حد ( هرس ) یدنلوا

 واو ( سوسق) رد هتسانعم نسف ناناوارک د هدهحوتفم هدنن رو (نکش)

 حاردو فیحرواوا فسا ٌهاکورد هنسا هم تفارظو هطاروخو لره هللوهح

 ناعگاو رولک فان . لاتعم حاع 2 رمغو عواغو تلالظو ق ]زسا وب و ةا

 | رد عما یرھش كبهاش دان مات سونا ةد نالوا هد شاهر فسهک

 رد هتسانعم كاا فس و غد ردو فیح«دانارو ندیهوکن ( ندیسو.ف)

 تلالضو قازسا و و رولک هنسانعه كعا ه-فیطلو عالو یل هر غو

 ندرسف (درمسق) ( رد ہدنرک د هموت یاف ثاات باب )رد هتساتعم ڭغا

 یقلؤا دمصعو قکوط هدتزو ندرعش ( ندرمسف) ردیضام لءق ند

 رد هنعانعم دمو شکوط ردل وقم حسا (هدرسف ) رد هنسانع»

 با ك رک و ییلقوص اضعا رک رواک هنساص»شع وغو صو شەوشواو

 قاطء نفد رده-سانعم یراکشو ردهباک ندنرفان« نوسلوا یعلفوص

 هدرسف) نوساوا روناج زاس كرى نوساوا شوق رک رد ر وناخ دک

 هدیآ رتو مفعهدیب رع هبم رغواع الصا هک ر ولید هب یراق لوا ( ناتن

 لوا ( ناب هدرسف ) رو وا قالطا هد هبیراق هجوقو رونلوا ریعت رق
 باد ( ند هدرسف) هوا كع ی و درا اک ه رد هنسک هناح "ررهوهواب

 تفر و جد ی و هیاوار امر ایم اعطق هک رد هنسک ی >حاص یساق



۳ 

 ٩ زا نالک هدنزو ندور نجوسف ) رد هیانک نک تو :

 هک رد هنشا هم نوسفا هدنزو نوح ) نود )ردءاءط عونر صو دع ۱

 | قالطا هد هب هلیح هلغلوا ندنعاونا هلي رار د نوسوا هعاعو رد هقر [

 نایب یوا) رواوا هدرانعم راکمو ليڪو ناو هور رکنوسف روئلوا

 اق لوا باب ر دلغش م غل نوا هدبابجوا هک رد هدش*راز لصتم هب هې نیش
 قلعا طو ناشر ۱ راو یسا نم قتلا ) سحر (رد هدرکذ هح وتة

 1 دنه رواوا هاش هادا ۳ رود هجر ep وا متعال تا رد هک هم

 هدنرادعم شراقرب هکر وند هنحو ادٌیادو قد راص ع رولواق> ال هنن رخآ

 تولیحآ یر دن راولشو هماج ٥ راردیق راص تّفص هرط نوراقیح

 كتان اویح موع " رولوا هباک> ندنس ادص نالوا رهاظ هدک داوک وسو

 (راشف) رار د هتسهرودو هروج كن نغا كنآ دصاحو یس هروج یرلزرغا

 كك وتو قچجاصو قمعص رد ردصع سا ند ند راشو هدننزورا طذ

 قد (ندراشف)ر واوا رم ل ھا ےسا هل هج ییکر فصو ورد هنب ران

 (شافاشف) رد هنسانع+قءروتاب و كاءرودو ق« اس ورد هن ساع« ند رشف و
 اش هدنزو شک اشک (شفاشف ارد هیاک> ندنءادصقوانالت[یب رد
 نکن هللا هیچ لاذ هد هرب تعلوشاهدننزوناشآ ناشفرد ەت ساھ ساف

 ناش نکل یدلاق ما هاش آ هدیه هلءلوا دهاشییو مود یعرر © دن و

 كل هد یرلقد رو خاستتسا كفنصم هک یدیشهلوارکذ ید هدنسهدام

 هک دردررک لادم یاز ینانوارلوا یک ردراو نیماعس جد هدنسکیا

 شنسدب# )رس یهر وا الآ كن هدقاس ردو امو رود

 یاق یتات تا ) * نامایدادنود رک هل جور # نارک ناشف هتفرک |

 راف ناتلوارکذ هدهحوتفم هدننزو وراثت (راشف ) ( رد هدنرکد هروسکم

 رو ول یلک ندواو د-ععاقآ هلءا هلحهم DUDE )ڪم

 هکرد هعصا هر هدلوقرپ و روند ءاضبلا ةمرک هدب رغ ردیعما تابت نانلوا

 یدس وا ناب هدنر هدام نيش رش افوا اقا دوسالا ذمرک هديب ۳

 قجاض ند اشفر دردص» مسا ندندن اش هدمن رو ناشن ( ناشف )

 E ءافثلات باب) روناك را لسهفو لقا ع“ دا و هند را اتم كع : ضسو

 قلطهو رود هع ر وڏو یسالبت ۱( شف ( SS ههو عم 1

 | «دبرع هللا دب ددو روشد بنذ هدسرغ روسلک هاسانعم قر وف

 *< ندمولوط



 قجآ دیلکرس تو قعاص دوس و قارچ وه ندعولوط ۱

 یا هک ر ده دعس زاو لصمهب هل« یاط ن مرا ا ینو ا ( رده .لاتعم |

 ۱ هک )۲ ارطف) ( ردهدن رکذ ه> وهم یا لوا تایر دلع ی۶اترد هدباب | |

 ( نویلاس | ارط) روډ ردي هك رع رد هنتس ۵ م دانو هدنزو 0

 سفرک نوا سو رم ۳ ا رطذ رد کس ند نولاس هللاا رطف ردعأتوب

 جت یا 2ھء رد هرس یرلک دابا رب تعذ زن ورک هماع هکرد هشتم

 ا نويلا-س ارظذ ضعبلاد_عو رواوا ك٤د ضا ورک

 لاقو ليف هدنظفل سون دع وشاو رد هرس یراکدید سون دعم هکر دیعما
 زاون .دعمهلفرصت یدنع یسیک و سون دملصا یهکو زول دعم یک زردبا

 هک هدرهشمان انودقم ندنرابد مور هاريس وب ادعا هکر دوب یه رربد
 بودا تنس هرهش لوا هل وب رد رهش یرلکدید هیلعالاح لو ل٤

 رلردد سوئد-ع» بودبا فرع ماوع هدعب راب دید ین و دعء سو ۳

 رطح (رعطغ) ردبعوت نایلوالوک ام لراتنم نویلاس ارطف هدعاور رو
 هد هرج شالو نااکو ردقورعءرب-ط نان روب د هکنا نسهام هدننز

 نالک هادم بوس ریت و ههل شلوا ث داح يک هدب رعو روتید

 را تعم وب و رد هساذعء قعاص دوس هل -ءهرب یکیاو روش د ەدە هنس

 نوکس (رطف) (ردهدنرک ذ هموعصم یاف ینات باب )ر دی رع هد-عوچ

 رد راک د درام هجولد هدیکرت ردیعسا كناوک ام رغ ندنعو راتنم هلبااط

 هو نع بافق و ردسلهع بلاس یلیلقو لتاق عوق رد رد كنعاونا
 قرا یتسوزآ هودو كالا دالا هدام قیس رغ زم یەنسار و قعا

 لصتم هيه نیغ نا یشکیآنوا) رد هن رانعم قشو قمراب قاطءو
 ه> وهم یاف لواباب رد اعسم یت هل يکبا نوا هدیایجوا رک رد دراو

 ردصوص ع دن راها شدا نيج هدنزو روح (روغغف) ( ردهدنرک ذ

 هاشدامرپ هدننامز رهام یک نام س ده یارو نا نو هاو نارباهاش

 یدیا زردی تعاطااکا كوام هلج كد هیجان ند دل> دود رک ردیسا

 حوت نٍ ثا ناکشاو ردن دنا د ناکشا یدلبا قلهاشداب هنس کیا شل

 ردهنسانعم قانو قمارصص هدننزو دعس (دنفف ) ردندنلسن مالسلا هيلع

 زاهد هلنات۴ یاد (زایغف) ردروهشم هل (روشنغف) یک هرکو وهآ
 EE انعم هرادرک اشور د هن انعم ناسحاو ۳ هدانزو



TEی  
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 2 ردیف نالبر وب د ا مار قرا
 اتهبهدز« (یزایفف) رد هنسا م تراشی و هدزءورونلوا رمه تالت رمش

 هنادرکاش ازاحو روئاوا رعمعت یاینش وءهدیکرت رد هئس اە یناک دزءهو
 د درود یاف یا بای)ردکلت رش نالب رو هردر ا اوم

 00ا )رت هنس امم اف وقرا (.دیتف) (ردهدنرکذ
JGRرد هنسانعم عنصو تیءدنتفا رهنلاءاروامو هناغرف هدنزوخم (غف  

 قالطا هتسود نالوا یبحو عقو هداف قلطءورونید هد هربادو بوبعتو

 (ناتسفف)روخد هی دسوک فلخالو هدا نحارحو شفللا ثیخو رد هی اعم

 ردهزاحنصو لوت دا ر هک رده تات نأ تعض هدسنزو اش

 قاوا اهن و نسحر یراوج لح رونلوا قالطا هد هوصاخ متر كراهاشدان

 نیطالس هل عضو رواوا هاک ندرلناوج بوګ و ررپ و هل اح

 یکوھآ ارام ا وار 3 :a) :د)روذلوا|قالطا هن راهجوز

 AEE نيغ 7 (ررّسعف )رد تنام لاو و رپ ۳ قالسا قفار ھم

 هدشاغ یسالاھا ردیعسا رهشر مدنیلقا نی هلا ږد نیش عضو نوت

 ازار يص و ردعن ره ھ هدنش هکلوا SE و ل اج

 ندهزاو هلا عف هدشنزو هراسخر ( هراونف ) رولوا هدرهش لوا یعوجم
 هنیاکصاخ یانعم نديك ج " ماع ی رد هتساتهم دام مک یه له

 غامد لاک هکر ل,دلنا قالطا هد. حد لوا ردوا صص و لدفن

 تفل لا هدا یکیا هکردهدنسر اف لصتم هفاق ناب یجچوا 2 وا )

 دآ هلفاق نوکس (دقف )( رد هدنرکذ هح وتم یافلواباب زدلغس* باکو

 اط اخس رربد یی ہرا هدیکرتو دعقلا اح تو روند هح اغا

 هلذاف ف و هن كروب نم تاب دو شضعبلا دف وردات

 E ی تالار 9 تكهلخ رواوا رود کر هک روند در زا ته ناللعوط

 یاق یا باب ) زدم رع هد ألوم یاو رد هتثسا دهم طارصو ردول

 ندوشک و ردیعاط تا قم عاعف ( ندوُسک عاعف ( (ردهدنر 3 هموصم

 رعفو ابا یاذک و یالو کلاسعوک وا بیک تل لة هل رد هسا م قلا

 وک فال )ا کا ) یدناوا لامه تما هدکعا ت ی ۱

 چ ردبا #۶



 هل-سراف فاک ( ناک-ةف ) رولوا هباک ناک عد رليف یثهور ۳9 ردبا

 ( ندوشک متف ) ردهاک ندفاذکو فالو تاهابعو ر هدننزو ناس

 هب یسراو و ی رع فک نایب یدردنوا) رد هشعانعم ندوشک عاقف

 یاف لوا بای ر داعش اک و تعل ىدى هدنا یا هک رد هدنع»ر اف لضم

 هکر وئ.د هنجو هك نوا هدترو هنامز (هناکف) ( ردهدنرکذ هحوتف»

 طوس هد رع هاوا داوتم ةهلطا صقان دوخاب و هدر ندرداع نط

 (یو) ود ران هد هل رع فاک روللوا ربع دوشودو لوشود هدمک رو

 ۱ نورفوقاجوا هک رد هنسانعم شک د ودویراذع هلا ھ٥ یازو فاک نوک

 ردا هد هلفاک تد روشوا را الت دوش : ردءضوم قح هفیج نوبت "ادراک و

 تاناویحاب راح هلیسراف فاک ( راکف) (ردهدنرک د د هروسم یاو ینا تاب )

 رولوا ندکم روئوک لو رغآو ندب قوح هکرد ہرا نالوا هدنسهقرا |

 1 ه درزا و رده سانه رک نیمزو مروکو روتاوارییعت واد جو رغان ةر

 کر دھکا زاکف هلیسراخ فاک (لاکف)رولک ھلس اه رطا لنا حورگو

 هلع رده؟سانعم هناکو موش رح هدئلید ه> وت ( هاکف ) یدنلوار راک

 ليو نداره هلد ر < ناڪ ۷ ECER ید دماکف

 قعروق شادغاب هک قە وتوا عب رم( نی رسهدنکع)رواو !هیاک ندهدنممشو
 ناب کشا نوا )روند هدهمدآ نا وا هرژوا تشهو و روا وا رب بعد /

 رول اکو ول یدب ی لا هدیاسم > وا هک رد هدر او لضم هم ال

 هک رو هشتم را هدو تاب( الف ) (رد هرکه وام یاقوت ۱
 نح ال5( ناخالف) رد هنسانه تشدو هو وا هدب رعو زرد ځد هنانو نات

 فورعم هکر د هنسانعم ناص هدشزو نزالب ( نخالف ) رد هسسانع» ۱

 لمهمو لصاحبو ثبع هدشنزو داسف (د الف ) رروئاوف راناپ وچ ردشا |
 | ردع نوطالق ( نطالف ) رده نسا ءم دالذ ( یدالف ) ردهتسانع» ۱

 ردیداتسا كلارذع ىس ەق وڈ كقهاو رد وکحر هل بس (سوطالف ) ۱

 ماللس !اهیلع یسع رک اع روهشم هک ر دیده :نوط الفا ( نوطالف) |

 ناک( كال )ى دلانا ناد ]ی مکحوطسرالوا هم یدیا رصاعم هللا ۱
 || نارمحهدننزو هواک ( هوالف ) یدنلوا رک د هکر د هنسانعم نخالق هلیسراف ا

 | دیلکو یکنرف رونید هتغاب وق هلمال نوک (ے) روانا جم و از

 ۱ هللا اه هک ردتلعر م مدرب رعو رار د قاغ هدج رع یک ربجزو هم روسو



> 
 "رد احم 5 .EE رو تفت (مف) رواوا نعوط تورشوک وضع یلام

 | ندقوع هلعال نوکسو رد هسانعهاد- او زاغآ هلا همج» یاخو مالح ()
 حالح هلا اخنوکتسو مالمحف (ممف) رد هن-سا تم قاب ر ید رکج

 هدهتسدجخد یس وحو رد هنسانعه لدقو دیلکو ردیفهوط حالح هک یکج

 مد ( هل ة) رد هنسانعم نخ رلفو ناصهدننزو ناشخد (نامنن )رود

 رعت هجند هکر و د هنسهناخ روک یسوح هللا هحوتتم مءواخ نوکسو مال

 هکر د هنسانعم ناحالح هنشمو رولک هنسانعم يک رفو دیلکو لفقو روئاوا

 ند ندیمث (ديمخلف) ردةقوط یرلقد روا هو رک نوح | قاع۲ ق وک
 ندیمهدن رد هتماضم قم آ قوع هدننزو ندیشکر مس (ندیمف) ردیضام

 جولح نطق قوع شلتآ ردلوعفع مسا(هد-یمف) ردنغ] یخد ه دننزو

 هدکزت ردیک درکح قوء هکر دهئاد همان هدننزو دوم رق (دونطف) رد منسانع

 قرا درک ندقوع دولوا یضام ند ندوذلفو رولوا مست تیکح
 ٤ هد  EDEو ندو شات 5 1 نوع ردلوشمسا )زد 1

 رود هضوع سش ما <a S اصوص>و هند شلوا لات ندان و م

 (ندینلفررولوا مجرم ردصهو لاو یساو ردیضام ندندیف (دیطق) 1

 قاچالح بونآ قوع و قارا لد رکج ندو و۶ هدنزو ندهد 1

 هددغوع شکل الحو شاناو رد هتسانعم هدوذطف ( هدیخمخ) رد هنن رلاثعم ۱

 رک ورد هیسانهه عرعق و كسه ديب رع الاد ماماومال نوک (ذلو)رون د

 ار نوکسومالمحذ (زرلد) لرد هد هنس هراد کانن رکحهودو یرکج هود هللا

 قح لک الادعب هدتفایضرابو هددول ور هک رد هنساتعم هل ر هلا دد یارو 1

 ۰ (كن "ررلذ )راردارەمەڏ ندر ندزوخ افرط ردماعط یراکدر وک بولان 1

 : دن "ررف هلا ده نب ( دنفاف) رد هنسانعم رول رح "ررلو هل ار نوکسو مال

 ردگینکی د نانلواراوتسا هنب زراود هجا هک ردنیحرپ راود هدشنرو |

 هک رو د هل ان رطخ هدرکدو راردرا نوا حم ندلوخد هب ورگاو

 صعب یو رارددسالا ۵ هديب رعهلوا مظع رطخ ندنآ هدرا هني
 "راغوبراط

 | یور هاشدایرب هدننزو طالرقس (طارقلذ ) راردیا حرش هدهلبادرکو هلا

 ۱ رعد هالو هلق رو رد نام ناعسا و لوک هدنزو کام ) اد ) ردیسا

 ۱ دات قرلقحوح کم دعاخو یراب دا رود هد دش رو ط نالوا

 تاالحو هنر ولع ( ندرک هزادناکالف) رکود ںرک هت را قابا نوحما

 + ردد
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 ا قفس لس ا م م اد سس سم سس کن نا. های

 اهل.س هے: ص عراصم ( درادرب هدر تلف ) رده اک ن دعو ناشو رد

 هک ساطا فالف یعد (رادهدر الف) رولو ادارا دعقوم كج هب درز وق تءارق

 (بکو کم فالف ) ردراتفر مور سلا عن رس ( رس كلذ) رد دبع شرع

 (دعاق)رون دیسرک هد رش عرشناسا هکر دج و رملا كف وتب اولا كف
 یزحرق هدشاغ ردمترب یک لدرخ هکر ددتس اند هصلقا هلال ج

 هدنان رطعردیاروهط یس ه-ع ار یب الا هدک دلروس لا لیضفا رولوا

 یک نکلرایدد ردع ون رخص کا هبابک راضءب یوب رردیا لابعتسا
 م راش مر دذش هدر هعءاب ضء!یخد هدرارادد وب وئرولک نددنه هکر دوب

 یتسشعرغاو یه یارب شات شر وک راو یک ۱ دیح

 كابا مجو بسک و قغ ارق هدشزو ندیدنسپ (ندسیجملف) رار د یجد
 یک هک رد هسا نهه زوغا زدت هد هيف و دی دشت ( هلد) رد هسا هم

 بول وو كاحو دا ل ہد رع رارا۔ ن دن دوس كناویح شءروغوط

 هلق رګ هک رد هتسانع» تسامروکو روند هدهدروغ وب نالوا دقعنم منو

 هدننزو دب (د-لو) زردی لواست بوااح نددوس رد راکدید روک

 2۶-4 و روزو قلوا باقلا دسافو لدد (نديلف) رد ىضام ند ن دیلف

 هدننزوقیلخ (قیاذ) رد هن رلا عه قهرا و كعرود و قدا هر رب نەق

 كي او رار دارت قصا هد رایعکبیا ر دیس هزوق كيبا هک ردهنسانعم هل

 دالف (,ویلقو ولف ) رار د ارم.ها یدر ۳ لک و و كجو هکروند هده درود

 ع (هلالف)(رد هد رکد هروسکعیاف یناثبای) یدنلوارک ذ هکر دهنسانعم

 هللاءاشذا رونلوارک ذهدنسهدامرداواح عونرب هکر د هدیه مسا هلبا هیات
 لاوفا رد هنسانعم لصاحب و لمه مو ثبع هدنزو هدالق (هدآلف ) یلاعد

 هک روند هغدر كجوک لوا هدنزو كشرس ( كشلف ) ردعا ندلاعفاو

 داف حورمشم هد هحوتفم ( دیلف )رار دا شنته ناولا نوا راهجوح

 هدشزو لک (لف ) ( رد هدنرت ذ هموعصم یاف تااث باب )رد هثسانعم

 ضعلا دنعو رود هد هنکو کو رار د یک, رفوا هءاع هکردرذ ۳ مسا

 یراک دد هیعاف روند یدنهاارفولنلالصاهدیب رع ردیکوک یدنهرفولت

 كنج اغااوناو روند هک و.هوخ ندعو نکات لوفو لدالاجو رد »

 كلبا مزرهنمو قمزو یرکسع هد رع هلباف محذو رارد لف هد هناشحا
 رک و رد هش رلاذعم هغ رول دک نالوا هدنرغا لو یرکسع نوغزو و ۱

 و



 ۱ یی تاتو توبعا زو هغو الصا کا هک رود د هر لوا هد رع هل را

 هدالد موق مه ( هدالف ) یدالوا رکذ هک ردهتساد«مدنالف (دنالف) هیع

 ۱ لوهحم صاخث نالوا ةع ثدح هدشزو ناوخت ( نالف ) رد هلام

 | لاقعتسا ادارات زثکا | نکل یک نامهد ردضاع مسا هدمولع» رغ سو

 | راردیار ۰۶ ناةسق نالقو نکس ناللف هدیک ر رر د ناهد و نالف راردا

 | هدة وتفق ( د تلف )زدەاک ناکا فاذکو فال (نالفزا نالف)

 هک ٹک ود زب هشنآ (ندعکفا شا زد لفاق )رد هنسانعف دنفاف حورتسم

 عارع لا سش٣! هک ردوب یم ردکلتا را قورمص ین و برطصد دا رع

 نوسفا قامت مشکل هرژوا یراهلادربب خار هدک داباگالشکرمس یی وشم
 ید قوشعم هگناوارأتم هدشن رلهناد لوازوغارب هنقآ زرب ررب بودنا

 روا بارطضا باباهر هک دک هاب كروب نم قشاع بواوآ رارقیو رثأتع
 اطالا نیب رد زوب راب غاط هک ردیهوک "هندوب هلیم ( نوم للف )

 ۱ رواک ن دنس هر زج دن را ۳ هراراد ون یسولا ردورعء هلکءد عيشه ار ظکتم

 | ل-لق هلباار هرب نو راررد شفا یو .اکد یرلد دبط كترف رولوا ضا

 ربب هلحوتهم ا یا( هی واغلق ) ر د_شلوا رظذ هدتیسر جد روم

 قفس ها هه شاز خو مال مع ( هزولف ) روند هتک وک نحاما

 نات یا نوگسو مال مد ( هل قلف ) روند هراکرد یراکدنروا ۵ هناخ

 "هو هکر د_يماءا وان هد ل شادناو روند هن رع كنجاغآ دوع هلاافو

 | لصنم هو ناد یکتا نوا) رد لاد نا لواری هت یوام نوکو یدنه
 یاق ل وأبا ردلتسم ییانک و تغازوهط یرکب هد ابخوا هک رد هدنعسراذ

 ۱ آ 6 ردا لر اور هدننزوانع ( اف ) ( ید هد رک د هحوتفم
 4۰-4 یار (زو رانف )روند بلعلا باع هدب رع ردئابن نالوا رععت

 ۱ ( جد )رولوا ی ہہداب مظن ی ردیدآ عضومرپ هددنق مسهدننزو زوفاونلا

 هدسرعو قثط هد رلکرت هکر وثد همدآ قارا یعیعاو هدتزو €

 | هال ل لوا هلو ےن ورد هنسانعم حو تشزو نیکرحو روند قوتعه

 وگو لر ۳ كتا هدنزو اھت ( اهن ) هوا یررتض الصا هک روند

 | رواوا ضراع هند هع دقا ندزاک هتسا هکر دتلاح قمرابق الیقو بوبشوک
 رويدا دب رعراغا ندک و کرد هاش ر هد رغ

 | 4وایلاقو یریا قیلوجرتلآ هکر وند 4 هنسک لوا هدننزورتتس ( رکف )

 ¥ هرج ۶



 دا هک ردیف دا موهدنزو کب (تنکتعف) رد هنساموم رد (هرعف)

 قارواهج وذو عباصا هیچ وذهدیرعردناننانلوارمیعت قارب شب و یباغا

 شلش نمد ردیبسا عونصءنهآعر هدنن "رو شوک درار (شونهف )رار د

 یعنص قرط راربد قوب رومد هدیکر و دیدخا ثبخهدیب رع یرچ رومد

 . وک تردهرجا یارمش مروا بودیا قدنسیبک ی رک قوب رومد هکر دوب
 هل.غاب مادا و قج* رارکت هدهد رل هدورق نوراهیح هرکصت دقدروط ردق

 كعرکو كعسا هد زو ندیجتر ( ندیم ) رد وقم هدع ان راهدیا حط

 هجدقا ندزاک یسهعرداج تااحوب ردهاسانعم كماکچ بویشوک ند و

 هړ رعشق هدب رع رواوا ثداح هرافو روم هلیس هداب زو رواوا ضراع
 رد هنس الدم هسسدو دو هلیحو رکم هدشنزو دن( دنف )روند یطعو

 رواک هن رلانعلاخو كب و هطالو رد هنسانعم یهاوو ںذکو زمساصاو

 دابآ رتسا ه دناربا هلثک اس نیسوارو لاد محو نو نوک ( (كسردنف )

 ديا هد زو نور امزا هلبافواط ( نولفاطتف ) رددآ رهشر هدنسالو

 روند هروناج یرلکد د قاصرق هدنزو الف ( كق )روید هنج اتا
 یا نم رلیدلبا قالطا هنس رد را ضد را راب كروک ندنس رد .دقورعع

 نااوا بعد ل وا هک رد هتسانعم وازو ردراج نږ اکسود راب ندروع#

 رابع هدرا هک رونید ه هند نانلوارییعت یزیفزیسر خورد زذ روق ناک

 كجردن وسوپوکلسیرقوبهدنراکدلیادارم قاب را رول وق یس هلو قمرا رطو
 فاکو نون نوکبسو رون وس لاا ینرلر ږ ا یتاشانشاب هدنرلقدلوا

 لهجواو ردهنسانعم یتاماس یو یتاشد ر و لاحقرضو تک الف هل يس راق
 رد هنسانعم رب رغتو قءادلا هلو جف ( وف )روند ځد هه زوپ راق

 ند ند وف هدبنزو دون ( دوف ) رواک هشعانم رورفم و شعادلاو

 هدراتفرو راتفک و رد هنسانعم یدلوا رورغءهو هتف رفو یدنادلا ردیضام
 (ندونف) رواک هسانعم یرازو هلائو روند وده هتک ندا فذوئو ینا

 (ردهدنرک ذ هرو کم یاف یناث باب ) یدالوا فیقوت هلفلوا مجار هلع

 قوغوحص هلا راق روئلوا ممعت ږد هک رددنسانعم همد هدننزواجب (ا)

 نون نوکس ( هردنف )رددآ رعاشر هدخزو دنر (دنف ) ردترابع نداوه

 هيغاشاییک هاک ندر هو ندغاطهک روند هشاط قاراوب لوا هللاد مسکو

 هلو و نون نوکس ( جحق) (ردهدنرکذ هموعصم یاف لات بای ) روتلراوب
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 لادمض (قدنف) رد هنساتعم قاشط هدو قوتفموردیدآر هشرب هدرابکنز

 کا برقع هدرب یتیداوا ردش< فورعء رید قدنف هلبارمسکه دیکر لی
 هدتیسرافردب رعم قد ردعفاد یموعس شا یروګ هللا قد سو ربع او

 ۰ وا لا لوس (ندزق دنف)رولوا هیاک ندنیل یو و رارد خدهقدنو

 توصوالءاقم بروا هرزوا لوصا هسا را یرلقهرپ هل هبابس كلا عاص

 ندنیمز ( كلر باح س قدنف ) روئاوا رعت هکف هدیکر روند هفهراو.ح

 ندکمرب و هسول ( نسکشقدسف ) ردک اوک )ےس قدنف )ر د هباک

 هرغ هدتزو ندو ر ( ندونف ) رد-یضام ند ندو (دوق ) رد هاک

 ۳ قفل م دراتفرو نایک و رووا خف .یعادلاو ق لوا

 هدنزو روّصح ( رونق ) ردلوعفع سا ندندونو ) هدونف )رد نسا ع«

 هک ردهدنسراذ لضم هواو ناب ید نوا ( رد هن-أنع۰ قارفاو قلیرآ

 ( رد هدرکذ هسحوتفم یاف لوا باب ردلعشم یغلو زوتوا هداب کیا

 روند هري ی روق قحهلوا یسهیام اکا هدتزو هداک (هداوف )

 ردکراوخ یرلکدید زاد كن راکر ل روب و یرم هدي رع هماکیاو
 (هوف) یدناوارکذ ردیففحم نیدرورف ( ندروف) یدناواناب هدنسهداع

 رايح هب وب و و لزفو هب و لزق هکر د سانور مسا هلا هففح واورحف

 یاف یا باب )را ردنا لاسمعتسا رایج هب و ر دک و ڪک یراک دید کوک

 هکو ک ناسنلوا ربع یلینس ناب هدشنزووب (وف)( رد هدنرکذ هموعصح
 یقاسو هءش هحدق نر رز یکعجو هنفرو سفرک قرو كنناب رود

 بوخ (بوف) ردرّوء هدراردا یَضی> مدو لوب رولوا هدنرادقم عارذر
 لوا هروک هتناس كثب رایحاص ىت الس همرسو سرلا مچ تغل قد رو

 نوسفاو هیقر نوحما ییذد نیع تباصا هنرزوا هندکرب هک روش د هسغت

 زولب روفوا یخد هزوک شک شالسطو بوچو رار روفوا هرکصندک دلیا
 یرکناهج كنهر دروللوا ریعت د روف واهدی دک ر نوعا نوسفیح ندنورطو

 نوا ی اعشا شد او یدلبا مسر هلبا انش یاب هدهیانعء یکیاوت یحاص

 هکر دی رعه هندوبهلون محفو انرمسک (میتوف) رونید هدهسفن نالب روفوا

 لجو یاسا و یر روند قمح هد رع ردنا نانلوا یبعت زود راب
 ارطکشم هنسلبح ردیعو یرب دارم هدقدناوارکذ قلطم رولوا یرهذو

 ناب و یزوپ را وص هدیکرتو ءاسلا قبحو حالا قبح هنو رهلو عشم

 ب € هان #
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 ك زههاو> رد هنسانعم جرا هکر دیفدا رعو هدنزودوب (دوف) زر دیسهان ۱

 هداوف ( هدوف) زرد شرا هنلباشم ردکلسا یراقد روق ندنف رط ضرع
 یهاشداب جوک هدنزو روم (روف) یدسالوارکذ هک رد ه-نسانعم

 هدهکنر نایلوا حک یبسب نعرقو ردتالورب هدناتسدنه ج ونک و زد :

 ردسرعم جونو ردا یرهش حونک هدشنزو ناروت ( ناروف ) روند
 رول ها توس هال الو حوتف هکر د هنس انعم نارحونق (ناناروف)

 نوک نوا لوا هد-دنزو ن اک-ج روم (ناک د رود ) رود جد ناروق
 ییهقرتسم همجخ هن رزوانوکش  رالوا یرخاوا هاغابآ نایسراف هک ر دعما

 ناج دروف را ردیاافصو قوذو دیعو نشج راهنو لیل بودا هدان ز ید
 (ندروذ) رد هنساٌءم موق مه ناک د روف هل اتح یاب (ناددروذ)ردج رەھ

 (كروف) رد ه: سا :عم ندروف نالوا رک ذ هد هحوتعم هدنزو نیتسود

 یدیا یسهجوز روک مارهب هکردجونق یاررتسخد مان هدنن زو كچوک

 دالواهدنز ونا روح (ناروف) ردیدآ رهشرب هدنیمزنانوب (سودنروذ) |
 هد ههلخ حونک و یدنلوا رکذ هک ردیهاشداب حو:؟ روفو ردروذ تادرذو

 هل “اوب هکرداحرق رقاعمسا هدننزو نویذو (نو رو ) روئاوا قالطا
 حرفل ادوعهدب رع ردکو ک یمور نوخرط یقیفحردک و ک ییاود فورعم

 ند رط هرمّمط كزغا هدزو زوب (زوُف )رد دعم هنادند عجوژررد

 رد جات فف هملعو ولغو مو و رود هلس هر مادو فار طا رادامار ۹۳

 رد هتسانعم غوراو كمرکک ۲ و روش دهدهیدلشخ نداروهظ هدنلالخ عاجو

 (ناژوذ) رد هن رلانعم الو تاكو رتطو لوصو هل اف حق هدیب رعو

 هدننزوهزوک (هزوف) رد هنسانعم عظع دا رف «دننزو نا زوس هلرسراف یاز

 نی ڈے (عتشوف) رونید هسرا دراداهاراد ندف طراق 5آ

 ردهبرقربهدنب رق تاره هدناسارخ هکر دب ره٧ كنشوپ هلو>و نون نوکسو
 نفهتعو كلاس هکر دیع ون لوک ًاهرعغ ك راتنم هدشنزو هندوب (هنشوف)

 یراد هکر ونیدهبءروب هلیسراف فاک (ناکوف) راربدراتنم هجولدزتب هدزرپ
 هکر ديما یلقاب هدننزو لوب ( لوف ) رود عاقف هد رع ررابب ندننوا
 هدنزودالود (دالود) روند ر جرج هدب رع رد هلغیراکدد هلع هلق رڪ

 شو (ساوف ) راد كلج هدیکرت ردیکک را كروهد هک ردیف دا رعو
 یاودهدینانوب هدنن رو نو رو (نوباوف) ردیما یاو عکحر هدزو
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 تادرُفم ردعنا هرلستحارج هرات رررونک ندنفرط ماش هکر دید ا تابئر

 هدیکرو یوبربنع هدررابد وبالاح هکر ردیا فن با هدعچ ین و هدهیبط
 هنعون یلبج رواوا یسیئابتب و یلبج ردنا یرلک دید یچاصع رم
 یادعب هدنن رو موم (موذ) رررد یک *۰ دعج هبسلن اتسب و ریفص "۰ دعج
 رده وب لزق هک رد هنسانعم هود هلا هددشم واو (هوق) رد هتسائهم هط:حو

 مج هل>رهک هک رد هروش هلباه رسک ( لهوف ) رارید غیصلا ةوف ابطا
 راردوغوصوص هلک,| هداتسدنه رد یبظعا ورح كيوراب رد هند نوا

 رداّعس» یا قتل اهداب یکیا هکر د هدنعسر اف لصتمهیاه ناء ی زکسنوا)

 هکر وند هنجاغاید رم هدننزو هب (هذ) (ردهدنرک ذ هج وته یا لواباب
 هریک هد رءوراردوروبوترو د هلکناو دقدروطواهدو یک ر اړ, ډ در دک

 ه دنکنر یسلطا توقان هدننزو راهب (راهق)روثد هب هک نالوارح اعوامعا

 رار ډ ردا نوک: دود دعمنوتلاورا رروتک ندنفرط قرش: ردشاطرب

 جاا نایلواربعت یوج دنن رو هناهب (هاف) ردلب نم ینونج ض رمی وانت

 دن راقابق هرو وړو هنیمارا هتسیارک یراک د ررکلودهک ر دیس هچراپ
 لهب (لهف) روند هد هنس وکر وسو هالدنءوق رردص

 ۱ ناوبابو لوب دننزو

 قراقو یک هلباه نوکس(هف)( رد هدنر ذ هروسکم یافیناتباب ارد هنس ام

 لری هفرج هد رعرونید هد هلآ ی راک دتباربهنابچلرایم" اورونید هنکر وک
 وک رو هدیکرتراربدهد هب هت كج هیلبا اراومش یییمزهرکصن دقداجاص محو

 : هکر د هیله ښت تادرفم لوا هلیاررمسکو اهنوکس ( تسرهف) رار دیاری
 بنک یاساوروناواناب باوباو لوف ینیدلوا لعْسمهدنلب اوا پاک

 رابرعرون,د هد ه هيج ناناوا تدن
 ع تادرفم هک هت رار د سرهف

 ترعموهو بتنکلا هبف ممجیذلا باکلا سرهفلا زدفرعم هلترابعوب

 هدا کیاهک رد هدر از لصتم هیات یابناس یجنزوفط نوا )
 (رد هدنرکذ هحوتعم یاف لوا بابر داعش باکو تغازوقط زوتوا
 )@ اف )رد هنس انعم جوک و شداو لعو لفش هدننزو رادم ( رای (

 ین مدل تچو هلوا یعارز یلوا هعفد هکرونبد هیالرت لوا هدخزو لایع
 راوایف ( روایف ) رد هنسانعمرایف هدننزوراوانس ( راوایف)رونید هد هقوا

 لقب 2 هک ردیعا بادس هدنزو نمهب لِء ) نجف ) رد هنس انعم

 ردن ال وا ترا هدنسلاو> افا رس | لیضفا ردنا: یراکدد یدسس

 ی ات لک



 هل اص هدنزودص (دف ( ردع اد یو لوانت غار: هل ارماو روق

 تاو رد هنسانعف هدنافو جرو رد هسا به تدابزو لضفورد هنسانعم مارو
 روایف( رادنف ( ردیدآ قانوقز دلوي غف کم ةف هدترعو روند داف

 ردا یدبا عدرب نکلم زدی دآ نوت أخر ةلف او ( هق ادیف) رد هس اقم

 ردتالوروهذمر هدناراعدرو یداواهب واف«تنفاع بودا ه راستا

 داص ( روصزف ) ردنو مەد هل اف یرخ آو فاق لواراةیخ رطاق ما یی هدنآ
 ندنآ روڈ ءاک رددآ ریهشرب هد نوک معدن بنا تكاط-حر 2 هدننزو رویط ةا

 كنایشا ع ومج هک ردیهاا تاذ "یو ضيف لوا ( سدقا ضيف ) رولک
 هک 42 هلوا بجوم هددتع ترضخ یندادعتساو تیاباقو یدوخو
 ردنراتشا اکو یسسدق تید> ( فرغانا تیحاف ایف اّزمک تنک )

 هان هد هیاع نرنهح هکر دذاعفا دلو ضیفلوا ( سدقمص)

 ضصیذو هلوا تخ وم ن ژروهط هدحراخ دادعتسالاتسح كلايعا نالوا

 نایضا هد هللا نخ هللا سدقا ضيق رواوا هزنّتطاسو مظعا حور

 عم دهوق رح نایعا هلا سدعم صیفو رواوا هتبات هلصا تادا دهتساو هتبات

 هدنزو لکیههلبا هچءاط (لظ.ف)رولوا صاح هدجزاخ غباوتلاو مزا وال

 نوک ینا هدکر و یو نوک هدیرع هکر دیعسا یرب "هربز هدتغل سادنآ

 (فوسالیف)رد هتسانههرادتسو دو ب ګه دينا ون تا( الف )رذ لاد یر اکدرد

 تک قوسو بع الف ر دک ص ندنس هک ف وس هلب الف رد یانو

 فوسال 9 رولوا كعد تمکح بم قوشال و هلغلوا هنشانعم

 هاسسو رکسع هدنتف یور هدننزو قایق ( قالبف )رد هلتهجوب قالطا
 رديف قالیف ( قلیف ) ردبففم قوسالف (فوسایف) رد هنسانعم

 ندع:ظقل سوا هللا قالیف ردیمور تذل دزو سوردنس ( سوهلیف )
 ربما ییگرت یانعم هل علوا هتسانعم ريما سواو رک.۶ قالق ردبک یه

 هدتاوررپ یدلوا )ع هني ر كن راهاشداب مور هلتسانعوب رواوا شی

 زرد ید سوفالیف رد ردپ كس هدلاو هکر ددساف د لرد ا

 خرج رت ازاحو هلوا لت رد لاتج هکر وند هقوا هدننزو كايف ( كيف )

 هلیس هق الع یتددلوا حرم ندو دعس ردب زدلب دراطع هک رد هدا

 | بس>ح هد زو نو ( نوت ) ردیدآ ماةمرب هددمرکم هکم نل رطو

 ندندیق (دیف) روت د هنداح مان نالوا عضو هعضاوم اضتف الا

 رد دن انکم قلوا بالا رمغتف هد زرو ند فر (ند-بف ( ردیضام
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 رد فسأت هک هدد" رو رىم( رف ) (زدەدنرکذ هروسکم یاف اث تاب )
 ( زورف) رولک هنسا نم هطاروخو غالو لزهو رد هناسانمم غب ردو فیح
 بل ظ٠ لئانو بلاغو روصمو رقظء هدتزو زورد هالوهع یاب

 (درک ز ورف) ر دیو ثلاث مو: ندنس هةر مة سچن هیکلم هتعورد هن رلانعم

 هدنارا دک رد هثس اعم رهش زورفو رد لد رارهش مان هل.سراف واک نک

 هثسانعه رهش درک و ردیسان هاش زورمف یدح ناورشو ردرهش فورعء

 رهاوج (هزورف) رد هنسانعم نسم راکو نسح ل۴ ( نینزورف )رولک
 كایا رظن اکا حابص رھد روالوا رل هزو رب ردفورعم رهوح ندنماشدا

 رد مسا یبا لورم حک ( جاتز ورف) ردرظن یبهدشارا همصاب توق
 ((فس هزورف وارد هزورمفو تګ هزورمف یخ هاک نده رط ناکااسو

 اک ندنامسآوردیدآو سک ت تم ط هزورمذ" )رد ندنامآ

 رووا قالطا هد هکاوک نائلوا رل و رکی دن ند دلم كلف روصو رواوا

 هزورمف و خاک هژورف ) ردفراعتم هلا شعثلا تان نیما نير
 ندیمارخو قعلاص ,دنزو ندیعپ (ندیربف) رد > ندایند ( دق رم

 فيغو زب طو كعا فتو سوسفاو قلوا تمعنرپ و ردد ةا ءم

 روند هتشوق سواطهدشزو اسع (اسقف ) رد ەن رلانعم كلبا ارهتساو
 شوقالاو یو یرکتراکر ررروتک هدهرارادوب ردص وص# هلاتس دنه

 نالوح شضصححو ردا ضصص> رحم ( هرهزلیف ))رد یسوق نیلک 9و

 یر داوا دک مسل هژسا وب هلغلوا ليف لتا ردهراصع ناخد یدنه

 هحووزو هدخنزو e تلف )رذعفات هلع ناقرب رواوا هییش ةلةلف

 راف فاک E سو KIS )رواک وساعه دعاس و كالو رد دذ سا عم

 ۰ لوک دماع هکر دعا نوکنامسآ نسوس ندئعوت نشو هدننرو شوید

 یارب قااقو یا دصد نالب و رولوا قالطا هدهرفولخو زرد ماحوص

 هاضعا کوک ررد لسفلا ناذآ دن رع روند هد هاب یرلکدید

 هدنلکش ینلوقلیفیرهجخ رد دآ اولح مسقرو زدهلام هنفوص نال-الط

 . هشب رزوا هرکص ندف دنرارق بوردلوط هلبا قتسفو مداب یتفوج بوک و
 لاعا سن هک رد هدخ ات یده نسحهدنزو ناعا )ن ود ولتط

 كلبك هلو ( كنف ) ردترابع ندکعا هحوت قوش هلامکتسا هللا هیطر

 كافاطالا نجد رولوایک ساط شو قا ندنع وب کوک د هدننزو

  #۶حر 
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 نوع Î j راغو اقارب اح هد هاکنول یک حورف ارج هک ردروشد ر 2

 رواد بودا و یروسف راضعد و رود یشاط ینانآ وا

Te MT 
 لصتم هقلا ناب یکاوا ر ر دشعلوا ان هر روانابب زوةطنوا هک رد هدنر ست
 | (ردلجشم ییاکو تفل ا "رووا هدتحوتقم بار هک رد هدر فاق

  (E)ردصوص# لع هن رلهاشداب نیج هد" رو ناقاخ هللا مه

 لاج ارپ ر ردهباک ندناسنا (تنامالباق) یک نارا ہاشو مور سصبق

 هدنن"رو سوما ( سوباق ) رلیدلیا لمصو لوبق یتناما یراکدتیا عانتما
 یاپ وهدحومیاب (لوباقو) (لوباق) یدباداب ارتسا هاشداپ ردیعما میکحرب
 یراود نعد رد هدسانعم تراع ۀ جرا هد رو لوغش هللا ه.,سراف

 دمردنوص هک ر دوت روا نانلوا عضو هنب ر روا نوحما ه-ظفاح ندرومغب

 ١ نادوانو قولواو ردندلبقوت ششوب نالوا رمیعت یا ھ۴ و هرط روداو ارم عت

 || داتسا تباغب ('رادنارداق )رد-ةل هد هلف اک یدب مالو رد دن ساھ

 | دادطاهدننرو رام ( راق ) هی ااص خالصا قوا ینیدت آ هکر ونید هر ادت رت

  5 3 ۱ردیفدا رم مت هک یظخار اق ارز راردا تب کا یهایسو ضا رد دال

 راردا تدسد 5ِا یا رااب ندک وک هک ردد ورعع کن هلا کو

 [| یهایسهدان ز راربد ی ځد ربق ر دهایس عع قور عم ءک رولکهد هثساد ع٠ تفزو

 | لار دا هر هدنلکش ندا هدننزو ان زامآ ( ایم اراق ) راردا تست کا

 | ردهویم نانلوا بسعت سارک کردن دانا كن لجن ویو زرد یوا
 سارکوروتاوارممعت یکیرا هساشو هنعو لزم رککو هتشو هنع و کا

 | هدکلیا عطق یلاعسو یلاجو ساابو راح یراغص كنب راج اغا هتشوو
 | هد هناثم تحارحو لوبلا ةقرخ هدریط#ت هلیلحا نیل كنک د رکجو ردب رحت

 (هراق) ردیعسا ناولهد رب هدرصع مد فو نهآ ( نراق ) ردعفا
 | سدنخاطس ایطالا نیبم تابلو ردنابنرب هیش هتس هصارپ نا هدننزو هراح

 ندنآو هییش هنس هصار ناب رواوا هدتد ر ےس هلا هایک هکر دی ر اک درد

 لئام هسنهارکو وشوخ و قآو هدرخ قارواو مک ا|یجاضا و لوطا
 هدرخ یکچجو تبان نددحاو عضومو رشک یرالادو یی و رادقهر و
 | لوا و یراکنا غاط یتبنمو یباولتد> یمعطو عو لثام هنرفصو
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 هو اب (ذا) نر جو E لو ردررب

 ههرجت ولو هدنزو ی هاو ) ناقژاو ( ردیشوقوص فو رە هلعسا وب

 هدننژو ساط (سأق )رار دارج ناز او هلة الاج هدنکر تغلوب ورود

 | هدب رع رد هندانع» وراو شاقو ررید ید ځزوو وغ روند هب هغبروق
 ۱ وطواو نسایعمو هزادناو رد_وهعم ندنو شاقارهاط رود بحاح

 ۱ (خرح*یعا ( رواوا هلاک د ند ردرگ (خرج دصاو) رد هنسانعم

 هرداشون هللا هلجهم یاط ( نوطاق ) رد زدلب یشم ( الذ یطاف )و
 ندیع4" فورح هدننزو فاک (فاق) ردفورعم ررید رداشث هماع هک روند

 لج ردیدآ غاطرب طی یوکس عب رو ردا تاالد هددسءزوب ردفرحرپ
 حایصرهرد هرگاوص یرزکاو رد قاسم حح »رد زويل یالاراربد فاق

 كلام > رون روک د وکی سکعو لش یعاعش ه3ندنقوط باتفآ ةعشعش

 رارد رد را یساکمدا عقاو هطرح رګ كعاعش لوا رو تردوک

 ندهلسا رب اد هلیس همدص هيمک> ناه رب کیا ههدعم يکيا وپشا نکل

 | رداکد نولت ل اف طل سو دندنم زاول هک رم ماسجا نوا الوا رد دهد

 ین داوا داب ز بواوارا دقمزحس ف قع یکیایعافت را كلج مظعا لا ایت
 رالاس هلفاق ( دش هلفاق ) ردنویثلا سم هدندنع ایفارفجو هسدنه باب را

 یدلوا ترخا یو العم نامارخ یرلترمضح منا لضفا هيلع ءايدنا

 تاک ناذهو هزرهو فرخ ن ( لادو فو ردهدعقوم كج ەد

 كل حد تاراد ورذوو رکو قار طمطو ردنراشا هد لاد لو و دلم

 (ندش كنت هیفاو ) ردهدعفوموب ید لادو یار هک هتن رولوا دارا هدرب

 نارعاش (ناصس هیفاق) رد هیاک ندقلوا ض بت و رحاعهدلجف ربا هداوقرپ
 هوید الاح ردهسانعم كلشخو ددق هدتزو قاط (قاق ) ردناءشنمو

 هد دهدآ یروق نوزوا هجناو ېک قاق یسقو یناقدوهراردلءهتسممدنسورف
 ردب رعفورعم هلعهاوب کای دنهر شرب هلذاق منم ( هلقاق)روّلوا قالطا

 هلداتو و ردر هاد یک یمن ارزو ارادت او ررپ رد رور هیاس هم رس

 كد ربغصو هایسو لو ردقاوب زوج قالغ كن ریسک رولوا عو یکیا
 یلکاک ( لقاق ) رارید یجالبا هدیسراف رد رغصا یر هنادو قآ ینالغ

 1 رواوا ی رارحو لزوسط یععط ردنوارب ۵ بیلش هناغوج هدسنزو

 فعصو و و امت ا رولوا هشت هشم سهص عاب هداعوو
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 نیدروس تنافر یانو یعسءود لرد ح ورفلا لحر هد رعردفان هرکج

 رند یتوا كسمو یتواهوداکا هدراندضعب زون د ید جو مالق ترعلا

 زؤاوا لر وک ندنسدرد ردروناع قو ردد هل اقم ( ھا )رووا

 ) یاع غار رولوا هدانک ند هک هلناز دن هک هتن رواواهبْاک ندز.نوکو

 (سوقاق )رولوا هیانک ند هنس نرونسوک یله-ناو نشور قاطم
 ) اسفاق ) وارد سدع هدم رع روند هکجج رح ندایو.> هدشنزو سوقا

 جاغا طس هک ظرف ندنعوت نالفمهکرد نفع E رو اية

 لوا ضعبلادنعو ردیسهراضع كنم زرد خذ یک رص ەو

  Lata knits. Eتو ۹ 5 ۳

 ( هج ام ) رولوا هایسو ىق هد تاغ ردفورع» هل سا و رد ضع كحاغا

 رازد ید لدعاصو قعءةع هسح رعردیشوق ناغضعص هدنزو دنا اخ

 سوساج ( سوااق ) ردشوق یراکدید كيکوا هکر د هتخافهداوررب و

 غرم نادکسنس هلبانونرتنک ( هصناق )ردیدآ اون هدیقس وم هدشنزو
 ځد قاشاطرد هدنزب یسهدعمتشوق هک شروق شوق ةد رد هتسانعم

 هدنباغ هب,دعم عجو برش عملا دوب بارش بودو ر نلخادرمشق راربد

 زدم رع هروب نه تغار دروم تباق دباب ون یتشروق سورخ فصاخرد عقات
 هسا ویو زد هنس انعم لصاو مسرو هدعاو هدننزو نور اه (نولاق )

 ( درواق )ردیفتصت انس نیا رد أ تاثکرب هدبط عو ردزاسفورعع

 راراس هدرفک ووك ندرکش رداولحر یکی ساولح نقاس هدا زو دروان

 هدشزو دنو ار ( دنواق) رولوا ناسفلربق نیک كننغاكروك هدقذکو ظ
 ز دغان دفهءو قاوننس هحار هیش هنشا لوط رولک ندع و ندشنخ

 ند هناذ عوز یک قدنفررید یتا قسد هدیکر و یدنو اق خش هدتس ر

 هشراب رغا هقراو ل لصاح ندتدوربو هکروسک وا یکسا رارراسةبج

 زدیدآ هل قو موقر دلا بناج هدنشنزو لساق ( ليذا ) ردعفات

 ردحراخنددا ردکلوک هلاتوص رهح هکر دهتسانع« ههههق ( هاقهاق )

 ررواوارادنسجهدنراغ قلخ رد دآ رهشرب ءددفرط قرشهدننزویاج (یاق)
 روشد همذآ نالوا یس هلءاک تراهم هدنرلتب وا مم رطشودرن ( زادنا م اق)

 هکردز دلب مش رع ( ناعسآ مش مات ) رولوا هباک ید ندناوتانورجاعو
 یعالا ) رده انک ندقلوا تولفمو رجاع ( نتخگ ر ماَق) رد هذ اا

 تعا شد ییرکب هدانحوا هکر د هدر فاق لصتء هب هدحوم یاب نا
TES 
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 ناتنق هدننزوابص ( ءق)(ردهدنرک ذ هح ونهم فاق لو | ناب ردلعس#یتبانکو

 قاط ءابق هبهداس یحرد هبانهعوب ید هدب رعرد هماجرمکیدلبا ربه
 رهشوب ردا رهش رو ردتغا حداق هلداهو رار دنیفاطءابق هب همامقو

 (ندش كتابة )رد وسم هاروا یی ةن داا نکریی>رد هدنیهز ناروت
 ها تءهرزوا لاک هکر د هدنر یرمەد قحفص ید وجو گال وک ہد رح الط صا

 كج وك هلسراف مج (هجایقو یاحابق ) روئاوا دارا هدنروهظ شاعء

 ژابآ تش رز یابق) رد هماج مکن دابا ربت یراتناالاح هکر دنا

 ةسقروناوا قالطا هلاعسآ هد هجک ل ظم هد ایزو باع“ یو فاصو

 هل. سو ( هلبق )رد هبانک ندن اعسآ (ییک یابق )راررد خد تش رز
 هلة وش ا هلوا بعننتم ند:اصر یس هل ج هک روند هتعاج لوا هدنزو

 رولوا شعبو قوشداب هش ر یرب هکر دز هراب تک نالوا هدشاب هدلصا ذل

 فاق شات ناب )رای دلبالقن هتعاج لصاح ندنرهط ان آر هلام وب هدب
 یارگر هدن تنکرت هد زو قارعا ( قاصعق ) (رد هدنرکذ هروسکم
 هدارک لوا زردی ارم: قاع تشد رد روهشم هل حفالاح رد, دآ مظع
 هنقاخرمص هدنتفایربع هلب اطواب نوکس (طبق ) راربد قاع هرلکرت نک”
 هدرلتس عز ردیاصا كرصملهارلنآ رک ردریما هقناطلوا قعفیدح روند

 ناهج ماجو باتفاو شکلد داب و شف [(دشج هل 3 )رار د طبقه هن اک ج
 هد ورد یدشلوا تالامد نج هکیدیاحدق رب مسلط مان ناهج ماجردا4

 ءهل 3 )رد هی انک ندنذآ ( نامهد *هل-ق )یدبا رووا شام نوکسع عبر

 ردناتسرب شن آ رد تشدرزعباوت نابتشدرز ردشنآ یخدوب (نایتشد رز
 هموعص* فاق ثااث باب ) رد هباسن-م لوا جد وب (سوح هاک "لس )

 نورزاک و ناولج ردبر د: ناور ون هد زو دا ره( دا3 ) (ردهدنرکذ
 رونلشوخ هدتیاغندنآ یم هو درک رديه توا ینکید عونرب و ردیسان كنا

 ندباتفاهدننزو ساح (سابف) یدناوارکذ برقنع هک رد یلقات تواوب

 ردیعا هریارجرب ندنرا رج نانو هلبار مطواب نوکس ( سربق ) رد هبانک
 هددش»یاب (هبق) ردهر رجیراکدبد سرق هر وسکم فاق هدکد قاالاح

 هلتسانم وب قالطا هبق هاش فور عم رود هتسمقلاقنورابق كنهتساره لا
 هک ددب ابح (بآ هد )روند هزوشب وب نالوا تما جج تلآ هدیرع رد
 (تش رز هم ) ردناعسا (یدجرز هو ) ردفحرق نالواادب هدنزووص

 ٭ یزدلب #



KF 

  ۱ ۱حملا دوعو ندیاتنآ ( ن رز يق )رد هبانک ندناعآ هد هک یلزدلب
 | كل هيف )رداعم ( ایلع هبق)رولوا هانک ن دلیطتسم لکش نالواربمت (

 | كف و یظعا كلذو یلک تلف ردکلف یجت ؛روقط هک ردراهنلا لدعم تلذ

  ۷۱| 3دف ردراود تالو دارم که یی نود ( هدندرک دق) راربد جد الف 4

 | یا هکر د هدنسر فاق لصتم هاشم یان ناب یعجوا )ردالعاالذ ایم

 داوس (د اتق) ( رد هدنرکذ هحوتفم فاق لوا باب ردجسم یتا چوا هدب
 هکا شک ردحاغا یینکید نانلوا رم عت نو ڪک ردارشکلا رجس هدنز و

 | زرد سابماا لاو رلب رع رولوا لصاحندنآ ردغع یراکدید هتک هماع
  ( ۱یشرو شكو دروغو رار د قق ید هدیکرت ها نوکسواترمک ( قت

 لاروخ بور دشراقدوخاب و بودانیق ها نانا ضب نس هلوقم نشاحو |ا |
 | هه وب یروق هدنن"روتب (تق)(ردهدنرک ذ همومه فاق یا باب )رار دیآ |

 هصفصف هب هجن و قاطع هد رعراراټاب ضعبو راردافلع هراوط هکر وند
 || هددعوعص+بایرب هک رده دن “رفاق لصتم ه یسراف ےج ناب یت رد )رود

 || روند هنوبققلنابرق هلغاق ( راق )رو د هنو رق ج رق( )( ر داد٥ دلی کیا
 3 شٍد نوا هدباب کا هک رد مدعسر a لصم 4 هل هم لاد ناس حس (

 م نوچ فلا دق ) ( ردهدنرک ذ هح وتم قاق لو ابار دلش ییانکو تول

 حدو ) A ( یدزوح ۷ حد ) رد هاش ندکعاهبقا )ن

 یکب وک هعج هدیکرت رربد ید كوللا قدال ندنعوت لالا ی ) عرج

 || تتفم ییهلا كنس کوکو یارب ردکےج نا واریت لزوک یسەصو

 | یدعلوا رک دارق رد EA زادن ارد او زار ده )رد ردم لوو

 هدزو فرفر ( فردق) ردیعسا كنهاشداب دنف عمو نيج (ناخردق )

 | فردف هدزو ینرشا ( یقنردق ) روند فرطق هدب رع ردرهش ر

 ع (عدق )روند هد هنعلخ قردقو رد ها عونر بورضم هدنرهش

 شازود ندنزون وبرغص هکر وند هح دق لوا هللا هج نيغ و لاد

 ه وص كشا هدنکرت هلاق مع ردقر اعتم هدناتسح رکو هدناتس دنه هلوا

 ناجكر (ندروار ناجزامدق ) راردیارمع قودفراناعهد الاح رار د هنس

 ندقلوا مدق تباث هک قمةص قاا ( ندرشفا مدق )رد هانک ندکلیا

 ندکمک ندندا مع یدک ( ند اهن دوخ راکرس رب مدسق )رد راک

 یانو مع نوکس (ايمدق )رد هانک ندنیمز هلتفاضا (كاخ مدق)ردهبانک
 هق رطتم ماسجا یک نوتلاو شموک هرقاب هک ردهنس انعم اعلق هل اک
 و تست ص.۰۰



 ي

۴۲۳ ۳ 
 ند ه: اوا دیم TS فوق ی ك كکوحو لوک هدق دنا وا بوذ

 رواوا یساصو یضفو یهذ ردن داع وٿ 1 وک ید نالوا ۳ ردنرا.ع

 سرق هک ردع یلدغم ىلضفاو ردطاس یسصقو لاقل شد یسیپهذ

 | همررصتد هدشزو دیذح (دیدق) ردندنراود زوک رارروتک ندنس هطا

 ذناوارحط هد رساصوه> ردغفات هاه اسا ركي سورفتا لات وایت

 ۱ راک ماجا و تیقاع هللاد حط (مدسق ) (ردهدنرکذ هموعص*یفاق ینانبای)

 ۳و ما یقاداویشورلرا كغاناو قانا هد رع هل دو فاق 9و رد هنسانعء

 a هلحچم یار ناس ی یا ) ردنرابع ندعصوم هک راۋ هر هوا نادعمر

 تاب زدلعسد ییادک و تا ج وا شعلا هدیابخ وا هک رد ۵ “رفاق لصق

 هد--زو رود الب هل سر راف حج (روحارف 9 ( (ںد هد هح وهم فاقلوا

 ۱ ( یروجارف )رده زانهرادرشعوزا ردرشو رد تس انعم ریشعو ےل

 ( ناخ ارق ) ردسنغل هد هلمال لدار ر دک ره ن یا هلاروح ارق

 اینا رفاو یدناسصاعم هل اردنکس EE ھاشداب رپ ندد نیطالس

 E روعص هلذاقو نیس (ر ها رق) ردیدآ زرابمر لس ۳

 هدیرلتتس نحو اتح را دروعنص قآ نصا ردمعوت هایش كود یراکش

 عز روت اوت هد هدن رفرط ناتٍارع یهاب س ارد راکش نیطالس هاکنآ رولوا

 یه اشداب ناس ارخو رووا هک جد نده و راررد د یقیساکا هد رابد

 نکا رریدردیکرت هحرک قغاوب ردیعسا قوعلسءاشکلم ن رحم ناطاس

 ردیکرت هقبقح قو یدلبا تدثهدنکلس هیسرافتغا یحاص الضتلا دب وم

 ( صارق ) رددآ قریارب هدنسلاوح مزراوخ هدنزو وجافج (وسارق )

 هید باب هد و ناول ا هدب رع هکرد هواي خمسا هد رو ضال

 هج رک ردناب ی د یسهیداب ا رفصو یزوک نویفو یزوکر غصندنع ول

 رد راک ۶ل وباب ناو ا هدن دنع فنصء نکل رد هد ایاب قلطم هنوباب
 ايس ارق ((یصارف ) ر دط وضم هلار دی دشاو فاق مْ هد دغالا یک

 مضوار نوکس (نیوغراطارف) ردبرعمایض ارخ یدئلوار ؟ درک رد داد

 هتفرو یاد قرو ردیدآ تاجترب هدیهور هل اتم یابرسکو هد نیغ

 راد هباس ابرکارواوا مثک یرالادو یلتدح هد او هبیش هب یراد یمن و

 ندنآ یرب SR AS ردقنوک یرفرتب هدرار

eرکصن دک دابا لوانت ر  dEهوا ل اءاح سا ترشا هه  



{o} 
 هدنئزواب دارق هلنورسک (انارق) ردفو ردم هلکعد نوغراطارق ۱ءطالانیب

 روا وا را ق ودر هنس ومد هکر دعظع ر یک فو رعم روند اا لس 0

 نورسسک ( سارق )ررید نرکا هدرابد ضعب هبهویموب رددیتم هلاهسا

 ظرلغ اب و قبقر نیلبا هطاحا یغامد هدینانوب هّئسو اط عضو اب نوکسو

 هرلهدرب لوا ندقورع كاارعص یبسردیما شاشرب روا وا ثداح هدراهدرپ

 یا ق )رلیدلبا نایب هلتلع ماسرسءابطا ضب یوب رد ابصاا

 | نونو هدحوم یاب ( نوینابرق) رد هبانک ندنزدلب لسحز ( یاسلیط

 | یدشوا رکذ هکر د هسا م صارق هدثزو نواماعلاف هل یناتح یابو .

 ر د غل هد هلیسراف یاب راربد هش اقرا هدشزو س وب ( سول رق)

 ارنوکس ( ترق)ردنوارب ند-دعو قیشمراصهدنزوهلوق رح ( هلوبرق )
 دو>اوه رض هدد رع هل اق مط و رد هنسانعم ثوبدو كنوزپ هلا هاشم یانو

 قع روق بوش ووا ناقهدهرب و ك هر و قعروتا ناق هبا ضعا هلړیبس ھم دص
 را ناتلف ( نابت رق ) ردهنیز اتعم قلوا رغتمو قلزو هرهح هلردبس دصعو

 نيا دیق بوروک هد هد لاعا لبا هلاک ییهرشهکر دیفدا رهو هدشنزو

 | رد هنس انعم نابترف هد زو سوکشا ( سو: رق )ردراک داب لد ارد

 یاح ( ناح رق ) ردن اتافو قاس٥ روق د وب هد نز و هترک (ه ر3 )
 کز ونید هنعون كحوکو قآ راشم هدینانو هدننزو ناج رم 4 لس |

 هد رعو رولوا مبسعآ رام یللبو ران قآو الب وک هدیک رت
 هد هب هن نکل وا وملوا E وا امطق هک روند ه هود لوا ناحرق

 هلا هلودسعوا و (ك!وخ رف) هلوا شع روک تاعو ضرر زکره هکر وخد
 مال ( نویلا درق)ردهنسانع هباتش وکو اب روج لتفوک هدتنزو كالفا

 رییعت ناجم هک رد هسا بسا ۵ دیانو هلو صم ینات یاو روسکم

 نادنس مع هدنانوب هد زو نم ادر ( نعادرف) ردفورعم رج ناشلوا

 ۱ رد رلکدید ىح هرب هدیکر زار د ید یسراف لدرخ ول مترت ےس ہک ر دیعسا

 | حج ( نموهادرف ) ردعفاد یتارمشح یرو روند داشرلا بح هدي رع
 ۱ رد ها داعش ا درد ۵ داور رد هاا وم نمادرفقهداتو هل ات ى

 1 ع هدنن ونس ادرف (یییعادرف ) اع هللا ءاشنا رووا ناس E رد

 ۱ زب هدراوص اءاد سا یسهروص ردنابت نالو ارب هع رام هکر درن یس

 a اب ناو دابس حق وار نو ره رد )رار د الا فر > نل رع

 م



۳ 41% 

  N OAKSهدي و اراهم 

 لئام هبیزمرف یراشاب و ضاب یراکچ> رار د کید ربمفیب و کید
 روس تیافب یسورآ لاب ینبراکع> ردکانکیدرب لکتلا سد م ینارطاو
 ید یعور كنور دەدات هنفوص روناح رار د كسخ زاخ کا راحو را

 یسابطا كنرف رارد ی ہلا د هدیکر رولوا قآ هدتاف یت کد هکر دراو

 هلکنا هک رد هیطبق هکوش رک هد دزو طرف ( درق ) ردوب یرلکد دوی را

 یاقا ردشع كل جاغا ینکیدرب صوص هرمهراردنا تغابد یرد
 كنو ایفاقارارد یجاغا طسو نکرد مصم هدسیکر رد نوطوا رص

 ۲ ردروهتمو یو مه هد هلا ۱ حس یاط رد عج فورعء رد یس هراصع

 رادرس هلفا ( راقرف) رددآ هعلقر هدناحا رذآ هدنزو روغغف (روطرف )

 ۱ نالوارب دما هرخآ راد ندراددرب هک رود هب یداد-#د روک هد زو

 یدادعب هکرد راو نی ر ۹ وک ایس ساجر هدب , رارصشوو ردٌیح رکوک أ

 فا 3 رب صوص# هر اراصت ۶ ,BE رو فطاا ) فو رق) رو لوا روت

 ۱ هدشنزو ناولهد ( ناقرق را زد قدم رخو بارش هد رعو رددآ

 ردب و2۶ رل:او لاج یتا سارد راەجراب توج الو مدت سار | یکم ل ۱2

 ن ؟رف) ردسابل عور صوص هن رګ قارع هدنزو وع (ی وفرق)

 شمک تور ی وص لیس هکر وند د-وصوم لوا هدشزو نژرا هدا

 یاجو قرا شازاق یکیو هلوا شلاق بونلاوک وص هدنرا روةچ اجاجو
 هدتاوررپ ر دصاخلع ه هنس ناسکس هللوئوارنوکس ( نرق )رد هنسانعم

 هنامزو تعاجو ءورک و زونب وب نر هديب رعو ردصوص# هب هس زولوا
 دسرطرب ید كشابو هدفرطر زون و رددت رااتعف لاسدهو نسمهو

 هد هّشش نالوا هدنحرف كنض ندناومذو هنک و اب حاص شارواو روند

 بحاح هک رد رب نداروهط ادا نک رغوط نوک س لا نرقوروخد

 یوگا ( یانس لفرقر)رد هام هرانمو رواوا نايا هدالکش 8

 ( سطر 3 ) یدشاوا نام هدنسهدام زرد ید تكشمگرف و هکر د-ار ص

 ا )رد هنساتعم روعشو مهفو ل ادع هدنانو هلنو رمسک وار 9

 كدجهدقلس هکرد ین ,دشنزو ارح (۱ 3 ) (ردهدنرک ذ هروسکم فاق
 هربتجخ الاح رر قیلصم هماع راراتآ شاط هرگا راصح هلکنا ردند-الا |

 رد رل اعم یو و رهش رده رد عج هدد رع 4: مع رد.]دب ك

 هک بارق

۳ 

his hiss mem یک 



O 03ن  

 د 2 3 1

 ۵: رم هلا ۶-4 نی ( هدحرف ( ردهاک ندیاتفآ ) ن رز دا و (

 (ط رق) ررلوا دووم هدیزول تا رج هکر وخد هئار نو > لوا هدننزو

 هالا ثارک و لوعملا ثارک هدب رع ندعوت هصار هلاطوار نوکس ||

 یناتسب و یرپ رواوا مسق یکیا هک رد هزبس فورعم هسصارپ ودی رکدید |
 یطج هست سو و ردب راک دد ی هيس تیاو یس هصارپ ناب یس ر رولوا |
 ثارک هناوادوجوم هنس ماعو ها قرو ردعو یکیا خداوا رارد خد |
 نکا رایدروب رم هت ءاملا ثارک هسحرک فذص» رار د هدنالا ثارک و لقبلا |
 هداتش رخآ یعوئو ردموس یه هدشاونع ها ثارک هدنادرفم عوج |

 هناغوصو ردیعوتوپ نالیکا هدرلنتسب الاح رواوا لصاح هد راهد لواو |

 ( یوغرف )راد یاش ثا 3 هن ال وا یک یس ه-ق ناغوص ىسەبقو همش

 ردشوق یراکشرپ ندتسج زاب هک رد هساسانعم یوغرف هدننزو یوطد ۰

 هدیص نکل ید ارلشمروج نایود ندنسنج هشاب هدنسهدام یوغرف 1

 هدننزو هر 6 هف رق ) ردناذط رفاح هک ر اردنا ریست هاا رفهص یرابحاص ||

 زرد هغو كد حأعار همش هیچ راد هصاحو ود تت#
 نولو هایسو ظیاغو ویشوخ یرهشا رد« حاقر یراکدید هفرق ویشا

 اراد لفنرقا ةف رفاکا ندلحاوب ر ولوا هیش هلفترق یم ےک
 لس رق یطلغو لنام هرج یعسقر و راردبا ربیعت ینوق لفنرق دک رت |

 ندسوب رولوا هش هب نيج راد یسهحاروذلا ندنآو لقا ندنغوبق

 هد رعو رردارعت یعوق ربثع اک و قاخررد نچ رادلا فرق کا

 دم یازو مع ریس ؟ وار نوگس ( رق ) رد هتسانعم موهت هق رد

 ژ ردا لا معتسارلبج هب و رربدزپ رق ماوع ردفورعم هلو هلیا هنکاس

 یراک دیدرادیح اصوصخ هرزوا راعسا قاروا ردفراعتء یس و مر

 هب رکو ری د:سعو ردقدوت و ی حرق تاغ رد |نوکن هدنرزوا یدنه ره ||

 هنحرق رونه یره, یزعرق هرجا نول هدرعاسا ردکجوب ر هحارا
 بویلشح هدوص قار واوا نوکتم ج دهدراراد م زب ناویحو رد هلت

 رد نیغابصلا دود هد رعرابوب كساّورج نوا یتزسرب لررداوا
 ه-خ هدهلکنا رلزدنا رعب یز گ هد کر لربد نر 9 ولرو

 ع رو ) ید ی وک کک اک یو ارابوب كيا |
 رد هباک رد نچا و نالوا رهاط هدعفا راک هگدقم ند ` عیاط ۱



 ۱ رد اک نداو ر ڪء ) ناو نآ ) (ردهدنرکذ دم ومد فاق لات باب {

 هکر دیارد یاب و رک هلوو ٥و لاد مطو ار نوکس (اناغدرق)

 راربد ید هسسرافو هیعور یاورکو همداش یاب ورک و هل بج یاب ورک

 | زیاترە شا تكنکو وک لکو یسهرمص تیک و سیار ز كيك هدیکرت

 | توت ناردب و زد نار دد م اناف درق عملا د ردنا: یراکدشتبا

 (مزرذ) ردناپت ودب یراکدند ىشةلداخرىۋ ی روطناب هک ردن ارو

 1 a ندد وةول# هلباوصو رذات رد فورعم هک ردیف دارضو هدنزو مزلق

 صرف )روئاوا نالطا هشنوک هدنااح بورغ ( ییرفهرز صرق )رولوا
 ردرقو شم هکرد نرت (د سو 0 ۲ صرف )زد 4 اک ندر( نییس

 هل زاتعا هفبس كالفا (هرد تفه هصرف) ردرونا دیشروخ ( رز هصرف)

 جوا ردنابوب ند: 2 هوب هیاط وار نوکس ( طرق )رد هبأک ندشنوک
 سهم تا ة۵ ةر اس تادرفم فورا رد جد هکر قم داوا قارب

 1 رد:

 هد زو نالبلب هلوم ( نادطرق ) راردبا ناب ودد ردیعسا هون قاطع
 راض» یو ررید ید نامطرههبدبح و تب هدر لارایا درد هبخ ساجر

 هسطاتح سی نکل ردیا نام هلبا نابلج آو هل.درلضءد و قوه ارد

 هيا دغب یتابنو رولوا ینهرق للام هداوس هک رد هلاد یراکدید كنرک و ریسو
 راد ةر و لدتعم هدندور و هرگا یالغ مسقنع 4 کیا رع هیدش

 3 ههزو انام درق (انامطرف ) رد طباق ربسغ یخوبطم هلغاب رد _ضباج
 مساهدشن رو نونجرپ هل.اروفاق ( نورفرق ) یدناوارکذ هک ردیفدا مو
 زبساو وع اه د و بی ۶-۱ نس ه ار زعآر دک و ک نانلوارءتیقالب وط کر ددعش

 رد دنسأتهه فة رة حو رمش هد هحوتفم هلفاق مط (فقرف) ردعفات هی رللع

 هت هضو كنغا نارفعزو ردنارةعز مسا هدینانوب هدنز ووکرپ (وقرف) ۱

 ولسا )ی وق رو ) رد هنسانع لفتو هص وب هدا ودام راربد امور ||

 دانرز (ذابرق )رد همان عع ی وقرق نالوا رکذ هد هحوتقم هدننرو

 ا لوصح (لورف) یدنلوارک دهدنلب ذات امد و ردیعما یر یاب ورک هدنزو

 کر ح ( مورف ) ردفورعم رخ نالوا رعت ناج رم هکر ددسپ مسا هدننزو

 | قعود هد-دزو ههور ؟ ( ههورف ) ردشاطر یلکنر یدم هلدا ۳

 ههورک ناکو لفو بوطو یوا كل او ربجخ ردهنب رلاذعم قاراوب و
 یکادک رد هدنسر فاق لصم در ه۶ 2 ناک : ید ) ی یتلرا ول

 هک هدب



N 
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 سو سم سبب سس

 [12) 1 دان هو دال وا رها کو تفل تفل نوا هدب

 همج» نیغ (دنفارق) رلردیا بم یک قرح یڑک دیکر رون د هک | كيچ
 رد هتسانعموشح دنک او كیا ماخ "رک ردب رعمو هدننزو دنکا "رک هلیا ل

 را روالد رواوا ولط هلبا قوع و كا ماخ یا هکر دیجسا ناتفف عونرب

 | (دتنک ارق )رلىدید یطب رام قتفاو راریک ناو ا موزه

 قات رار دیارییعد لاقوج ا رارد یدناته> کا رد هتسانعم دار

 رد هنسانعم دنک ۳3 هلیسراف فاک ( كنک از3 ) ررد دنک ازد هد هنقاط

 هکر دهتسان-م لبح هدننزو هواک (موارق ) رواک هثمانعم عردو خدزو

 كب وک هللا هلحهم یاح واز نوکس (حرق )را رروک هثلوب هک ردقورعم

 هدناتسدنهدودح هدنزوراتفر هللاد ( راد ) رد هنسانعم باک لو یکدس

 نارد هل رګ رود 4 هر رفاب لوب ها (ناقزف) ردیدآ رهشرب

 دانم (خرقف ) ( رد هدنرک ذ هموم فاق ثلاث باب ) رونلوارمسیعت

 راد یرلکد,د هٌعاص مکلا هک ځد سوق ندعو هر ناو

 تک و زدیعسا ات هد هعاد نحو رارد جد ناطیس ناک رد هتالوه

 تاراهب هکر ونید هبهراح هب ودا نالنوق هماعطودبیبرع هلباار نوکبو

 هبا هجم نیغ حف ( دنغرق ) ر دب رع یخد هدلوا یانمم روتاوا ریسبعت
 | راردبا تعاید یرد هاکن 1 EE نالوا شو ی عا كنحاعا رو

 ۱ هنسر وقتسق هنسر ندنجاغاقتسو Ey طوءالب درا

 ا فاق ل صم هب هد یاژناب یجنرکس ) رولوا لصاح دنع رق رول زم

 دحوم فا لوا باب ردل سم عقل E ینا هکر دهدتسر

 فاق یا ت ۔اب) یدوا ی هنساتعم هوا رق ( هواژق ) (ردهدنرکذ

 ثوا هو راد رع ها ھو A 3 )( رد هدنرک ذ هروسصم

 هک رد هدنعسر فاق لص م هب هلم ھم ن نيس نايب یگزوفط) رد هتسا دوم سو

 (ردهدنرکذ هسحوتفم فا لوا بای ر دلش یغل رک نوا هدباسجوا
 هدناعو دنه ردب رشق جاغارب E والس مسا هدشنزو اسب (اسق (

 ۱ هدا نيچ راد ضعب یو نيچ راررد قچروباک و راضعب رد رثک
 کوک تاب یرلک دو E «4نراغاط یروکتا الاعو روا

۱ 

 »ی .-

 تظاغاس هد رعو یدئلوا نام هدتسهدام متخلس ردندنآ د یعوق

 ش را لاک هلا ہد ے>ح وم یاب و نیس نوکس ) .DB 5 AGE بلاو
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 نلاهسا رارد موشردج لها زونید هبامرخ شع روف هدنرزوا یجاغاو
 هد رو هروطسم (هروط-3 ) رد هنسانءعم بلصو تق هدب رعو ردعطاق

 هماع ردوراد نانلوا ریبعت یس هباخزدنو هک ردرتسدبب دنج مسا هدنانوب

 هدینانوب هدشز و نوب روطست (نو روطسق ) رارید اه شا سرف لها
 (ردهدنرک ذ هرودکم فاق ینا بای) یدتاوا رک ذ هکر د هنسانعم هروطسق

 نیا ردندنانوبءامکح جد یسکنا رداقوا نا هلشح نوکس (اطف)
 یلص اقول رول نم هداوقرپ یدابا فرصت تاتکر هنعما یردب هدسوح

 هدشزورکلد (ریطسق ) ردروهشم هلم ( ساطسق ) ردیعما ناتکرب

 هدد رع راردراغا قاجحاق باقرد یاللق هک رد هس:هانعم رب زرا هد اتوب

 هد کرت هک رد راڪڪژ مسا هدیانوب ( سوطیسق )روند صاصر |[
 ندنرلت دهم رقا یسدسم رولوا یونصو یندصعع رار د راکنج مق ۱

 ردنا ل-۴ هلا هک رسو رقاب د نعول ع ونصء و رولوا لصاح

 نک هدننزو سا (ساسق) (ردهدنرکد همومضم فاق ثااث باد )
 یراکدد یگ قیعع رار د قیعع هد رعردیدآ عاتطوب هاا هک وا

 روهد دنا ردعصوءر هد هتهرا ساق دتاورر رکن یف دود كل رج

 هدّنهط نی هک روند هنخان ر هلرا واو (نوالاو )ردراو یدعم

 ذخا نوتص تعاسا تعاس هدق دنلصا هلءا راک نوا هکر ھ2 زاروا

 یسهرشک عقانم رواوا لصاح هلا رم طت نددیلتا و عرق ی وطر یراک دلا

 را هل مع نیس (ساط-) رد دنس اعم اط ے3 موڈ رھ ) b5 )ردراو

 هل 4 >یاط (طاطس) رون د ناره و طب رع رد Ea وزار هدیه ور

 هد واق ردا ساح هدتاوررپ رددآ رهشر هدمور دودح هدسمور هلا

 یسکیا ردرس قم هلا او هڏ وک لها حج ها ۳ هرول ره ت#

 هدینانوب هلبااط مصو نیسنوکس ( سط3 )ر دیسان صاعن ورع ځد
Eرولوا مشق حاقر ردک وک فورع» هلو وب مدت اطا هک رد یا  

 هلغاوا یاو رار د جد یرحت طو ی رع ط.اکارواوا ضا یک ر

 EEE رار دارید تو اوتر وڏ کوب راض ءا هدیکرت ارد ید طسو

 رواوا او هاتیس یگ” ر و راردیور طساکارواوا واتطو ضا

 فیفخو هایس هك عد ردلالوا هژایو لاو ض اس یلصفا ررد یده ظعو

 ردقات ڈو و ہص تارشج لوات یدهردر هلا نتتسفا بارش ردنالوا

 < لطف ل
FT STEERS,سد تم ام  

DG 

۰ 



(N ¥ 
 هکر د یعسا ط وا هاش مدت یور ہل ااط محو نیس نوکس (لطدف )۲

 (نیط:طس) ردشع ناشلوا رە ا هتک 5 رتو ئاللا طولب هدد رع ۱

 رد هنا نیط لس تخم یاب املاح AE ره مسا هدنزونیکعرب | ۱

 قلوا اتر وص هدارالد رهش لوا زر ِ ۶ ریحار د جر وب تاو یاعت هللا اھ رگ ۱

 لدوره نیط ط3 ة ردذراءتم هل الوبع» الساو لوتنسا هدنامزو رد هرزوا

 ۱ فیلصل هداتدنآ التر شنا ےکح قول هک ردیدا ]تاک ته رد.س ات

 سورخ (سوق) ردشلواعقاو افلوب هش رب اقوا دهس ض» و یدلبا
 نکاسلا لمحو هعْسع هد رع هکر دیسا ناب قشع ه دانون هدننزو ح

 ردعونر ندن وب یرلکدد لی الاحر دنابن یراکدید قیثءراص دیک رو |

 : رد سورع هکر دنمسا مجد کک 6 هدینانوپ هلمال مس کو نیس مط( سو دیلو ہ3 )
 1 كنابطاردن دنعونیزوا تبارد راکد د یتوا لذ هدوکرت راربدیجد هم

 | هکر د هدنسر فاق لصتم هب هل 6 داص ناب ییتنوا) ردلکدوب یراک دد لق ۱
 ( رد هدن رکد ه>وتتم فاق لوا باب رد_لعسم و تغل تلا هداب یکبا ١

 شوخ هدتاغرواوا هدنراراکوص ا مک ار دشوقرپ هدننزو كباتا (كياصق)

 : رارپد هنوص هگرترواوا یسجوا نیکسک هلس هداب زو ردراو یراتفرهدخ |
 لوط هثلث داعبا هلب راتعا هثثداعبارولو اهیاک ندزک د (یتعاد هس بصق)

 | رواوا هباک یخدندباولا جارو ندباولاقرب وردیرلتهج قو ضرعو
 | ییقوق هدیکرتو نوزلح هدب رع ندنعاونا قدص هدننزو كرغن (كیص9)

 هدرصع هک رد هج را ع ولر (یرصم بصق ) رردا ریمل كجو یلکوس

 ندکشتشو رولوا هباک ید ندسصت عامش روئلشا ندکلسا ناک ها

 دارم هک كشوک لود یکیانوا (یرد هد زاود رصق ) راردیاهاک ید

 (ردهدنرک ذ هروسکع فاق یناتباب) هل را تعا جرب یک انوا ردجورپلا الف
 ا هرزوا موق د وخان یک یدک ن هرک د ( ندرک زارد ه ص3 )

 ردە 5 ن دفعازوا یزوس تودنا ا هدوهب یک یسم رس

 زومطهدیبییا هکر د هدم" ر فاق لص هب ط ناب ی رب نوا)
 نارخم (نارطف)(ردهدنرک ذ هج ومو اد لوا ردلغشم ۰ ییاکو تفل ت

 اللا هيلع د تش هک ردیعا رهشرپ یرب ردراو یسانعم جوا هدتزو

 رخ تو وا اس ۵: ؛طرب ندعانصا ؟د.ع هدنع ۵۶۱5 ریدر اس

 دا طو لاح ی 5i ناعا a رلز مّوح ال ]ا ه.لع هایش شو
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 | حیدرا هکر دت وطر قو رم هلع اوب EEN عاشر یا رابدروک

 فف هدتیاغ یوترپ رربد یتولا ةاسی> ہدیب رع ر واوا لص اچ ندنجاغا
 | هدادز رربد قرب نا رط اک و رواوا یلئد-> یسهخارو ظءاغو قارب و

 قار مغو قذر هکر دراو جد یعونرپ و رردیا تیسناکا یی هنبس) هایس
 رواوا لصاح ندرل> اغا رزاو ر دس رربد لاس نارطف اک ورولوا

 والم نالب و ن مدو ریه و هرادغو بت الو لقبصء ( بآ "هرطق)
 ھو ٤2 فا یتات باب) رد هاك ندباتفآ (دزد ءهرطق)رولوا اک ندتالآ ندا

CSSرت ردادغرب یک صعع هدننزو ییالک (ییاطف)  AEE 

 مداب یفوچ بوچار هعفوب كجوک هجا ندر ج ییغابرارید یک ر وب
 رارد رازق هر اعا هرکصن دقدر دلوط هلباهوق دوخابو هلیارکشو قتفو

 هاراوےکنس هدیسراف رد_یسا شوقرب هد مور هد رو تاضق (تاطق)

 لق هدراد ضهبردشوق ناشاوا ربع هرفیرغب و قلترغب هدیکر ارد

 هلبا هلسمع*نیس (ساطق) روند هنو رفص تآ هدیب رعو رارید قرب وق
 نوحماتد ز غرب وق هک یزوک وازکد یە ردع“! یرح واکهدیمور تا

 سا طق هداوقر رار د زاطوخ رګ ددا راراصآ هش روپ كغ رانا هل

 ندط لوا هل !اط عض (رطق) رولوا هدنراغاطاتخردزوک وا یرب ع ونو

 ۵ -:فرطرب ند-فرطرب كنهرناد دوخاب و هرک و هبارغوا «رک ېم هکر دترابع
 هن انهم وب نکل رار د ایل هدس رع روند ر طو جد هر ةا و هاوا یه

 ها ناب یعلیا نوا)ردطوضم هلی مسك كفاق ه ده-فللا زب

 لوا باب ردلعش باکو تغانوا هدیاب یکیا هک رد هدر فاق لصت+
 (رهاف) ردهباک ندرلمواطم (ناربک افق ) ( ردهدنرکذ ه-حوتعم فاق

 ( كف یافق) رد هنسانعم هرهح لزوک و تروص بوخ هدننزو ریهاشم

 عاب هک ردیسا ثوشک هدشن رو رف (رفق ) ردهاک اک نددیکلف تداوجح

 راربد هرب رق یلاخ ندنابنو هایم هدسب رعو ردنابت یرلکدید یتشمراسص
 ندقوج ردقورعم رربد E چر هد ر هیت "رو سو( شةو (

 اروبص (ارومق) رد ر a صو رارو3 س ۳ هنکا ںوزد ندلت صعب و

 كيکڪج امرخ یو ردبا لوات یسوف ف ۳ هرفباب رتکا ردعلت وار هدنژزو

 ند-هلوا ما رک هک اوط هلی ) شا و رو ) راد درا ڭا هد هل يعوق

 هن رایلاحفرطبوردلاق ندنرب هلیعادنا یی هملق لوا بورږنوک تیرفعرب

ûها  



 هنو فاق ات باب ) رد هل یک كج هخ وا هلغ (رفق ) رد هباک
 ۱ ررلرا ۶ .اک حد ندداداو رو ندرفک ( نا 0

 نوا ند: زو توا یخ هدشناوخ ماندب راب ( وز لقق )
 ا یاط (طولعف )روید ید هدتعاک ناث اۋا ریعت ینرفو ردیعسا

 ید یسدقو هیش هناغوص ردنددذع ون هصار : هک ردیعسا ناش ٹارک هلا

 فاق لتصتم هذا نا یصحوا نوا ) وا ) زو وا یک ی سە ناغوص

 ٩ هلذاو حد (نادعف ) (ردنعسم یا چا EET تان رپ کر دهر

 | هلطو هب روطو وطق ج وق ارحا رانا كراراطع هدننزو نادمه

 || هدیمور تفل هلون عضو فاق نوکس ( سلف ) روند هی هنسذ یسلوقم ۱

 هدننروب ردشوفر ن نحو شقنم هلطوطخو شوفت ناولا ردیدآ نو

 وش رد هراک زور هدنراشاب 0 ك کو ردراو یراکاد ش ج اوخوا

 1 ردناروهظ هفلتحم زاوآ نو E وک ہے د ةوطزاک زور هراکادلوا ثوروطوا

 ردیا ادسغ بوتوط یتجاقرپ ك رنا لرولوا عج هساشاپ رلشوق ندیشیا

 نوطوارفاو هدقداوا ماع هنس كف هک اتقورروسرع تدم هنسكب هکر اردو

 شاع هک ددیا زاغا هیهقیطا ناجا هد هبت مهرب بوةیچ هشرزوا كنآو رغب
 قامعجرالاح هن رب یرب یدانفیکیا ندندجو بولوا تسع ل اثم هدب روش

 قدا لاو ردبا قارحا یوطوا نوا تودنا روهطش 1 ندنرلارآ ا ۲

 هنگ ر ندنفوحو لصاح هطروء ر ندنداهر یاعدهیهأیراران رار جد

 | یدلباذخا ندنزاوآ كحشوق لوا ی قشوم امکح هکر اردو رولوا اد
 ا دال ناس یجدرد نوا ) ردصوصخ هدنه شوقو ردتغل ید سونفْفو

 تان ر داعسم اکو ولك رد ىلا هدنابحوا ہک ردد دسر ا شا لضتم

 ید القو ناتبض هدد زو ال0( الف ) ( رد هدنرک ذ هوش فاق لوا
 ( نارزاک تالق )ردیشاط يلد كرد هنسانعم راهساو اباقو رد هتاساتعم

 یروحارف (یروحالف ) ردددآ ددم كموره ید وس ج هد زارمش

 رکسع تیقن هللا هلمهف یار ( نورالف ) یدساوا رکذ هک ردههشانعم

 راد ځد هکعرد شوق نفصص ( هزاژالف و هرازالق ) رد هنساسعم 0

 شارف.(شالف) ردهنسانعف نخالفو نابص هلبسراف فاک (كنسالف) |[
 ۲ رد هنس العم تانک درو سامو دزو] قالبح <= یردلاب 9و هدراوح هدننژو

 bt 1 ra هک زد وا ۶ تو هلدا تم ) ا



ye a ۳ 

 1 ۳ 0 | روم.د و هر را وح لواهدننزو زو دا باواو (زوو) ردیمظع ۶ اور

 ] ذوو رونو مع لوغارق 9 دا یا رل هيلا هظداح ند ید گر تبع اا

 اک هد زچ ود نکل و ر یفاو و ردتفا جد هدننزو

 ردهندانعم كوز و نابتلق هلءال نو E ) رام سم هدرمهروللد

 3 رو اوا هد تح وط ۵. ذب ارم ؟ راک هک روئیدا هنشاط ع ول هدننزو ناب زمه( نات تٍاق)

 | فراعتم هةوا نداد خا یس ه- با كرا رابدو را رد ید كنا درک ماب

 قاسهرقو ثو دو ناو هدراورفو هعفد ندنج قفص ردلکد

 سوکشا ( سوبتلق)دیب رعم نابطرق ردتفل هد هلی نوکس رواک هتسانعم
 رد هیانعم لوا جد وب ( هتلق )رد هنسانء» ثولدو كنوزپ و ناتق هدخزو

 | نایص«د-نزو امرنس ( الف )ردهیاک نداد ( نوکاب رهک علق )

 ۱" (سالق) رد هنساتعم ال هدسننزو كنراکنر (كنسالک) رد هنسانعع نخ الفو

 ۱ تیک نادرک دهح ی )رد هشعانعم لوععهانو" هواو نایدهو هژ ره

 | ٤ تق هرزوا یمالک كل هنسکر ( نداهن یهایس رد اف) ردهباک ندکلیا

EEEرد هک نکلا وع ( ندیشک ر داق ( ردکلنا لاطبا دارم  

 كمع ىکا یراو مت هلشااحر ,(ند کا٥ ) ردهدنس ولو باک (نرلق)

 1 رووا ۳ سر ءو قوب و قع زاوو ردهباک ندکلیا هراب ناو |

 سو فاعمو لا عود رم ( تسال ا )

 سوخ ردند-ن ول E E هلعسا وب هلا 2 فم "هدحوم یاب و نول

 دفورم ةد او ردم رد لق ) راراس س ` ضد رواوا ی 2

 ا یناماو لاقناو توخرو لاکشاو شوقن هک ردناذ لوا ردسالق لصا نکل
 بات اعاش هاکلتا اقترا هنسهجرد تیاحورو اربم ندننادویق لامآو
 ۱ سا تافرتو دیر ناقاکت لصاطا نولوا افصع ابا

 ا اس ناضویف لص اوو قح لالجو لا بااطو عطقنم نداوسامو

 ۲ ا نوکر هفرط نینوک لهاو تبنوک هرذرادقم رکا هلوا قلطم دا

 انا رد هل اس و دود وم ندرورغ نایعا دادع هسردنآ نورد ۱

 بیرح و لاکهددب رو د رګ یس هصالخ كرانوب رولوا دورطءو جراخ |
 | مک ندرابغا یس هضاطیمالمو رد)اعا مصذو دے هدنادابعو تاداع 1

 ۳۱ نی اا فار مولخ يع تروص بودا ه-نیبح لاعا ا
 درالرلنآو لختشم هلقاخ نب ولق اعطقیسم صز قوصو رزاوا هدنددص

 + لوقو #

 ی



 لادن رک ودب رفت یس هصالخ لرلنوب ورزلوا لاهو تفت رانهجیوبقو
 سد ژرواوارثا ل زمور ھر مدقر مدق هل ارل ناور د وره محیط. هل دوجو ۰

 | مالح (زولق) ردزات+ ندنر هبل ره نیتروب نح نیر یس هست ره تراذوآ

 رد-ګ روتسوک لو هکرد هنسانءهم ریهرو لاد هلا هیچ یازوواو حاتو

 رد ید هرب راوس ندیک OE او هلذاق رسک رار دزو و

 یس.ط هیافوک رد هنسا انسهراتشساو یلقهدشن "روان رد(: ہاة) را ردییهقر > هکر

 هدنلزو راد هدر هلبا هلو دعءواو (راوخ هیلق )رد هظءا ورج كنوباص راربد
 هک ر دهه رواقو هيد عونرب ( یدفر هرلق) رد ەت ساتعم نات تلقو كنوزپ و تولد

 ۱ یو اهن تاک قا بای )را رابب ها هط روو راب .هوم ی۶ ءا و ندا 2
 رات اج ییعب رد ارك راتا تخ رد ہذا محف ( لفالق )رد شا

 (تاف) رار د یرملا نامر هد-رع ودبعون نایلوا رقم دارم هکر دیج اغا

 13 رو باع]ا نح ەد رع هکر درسا یدنه شام هلن هیات و مال نوکس ۱

 هاش لقا ) رد هئاد یرلک دید یس راد ش سوو نوا د و

 یرضخا نانشا هکر وخد هتشاط هږاق هلباابدم ( ل ) رد هنسانعم لو ال
 بالود ردکیا هکر د هنساذعم كودو رار جد راسا رولوا لصاح هلقارحا

 بوذ شموک و نوتلا کر دفع ابعلقا ( ابیلق ) یک یکیا قد رقیحو یکیا
 | رد هد نالوا دس مع هدش دو هدنزو یک تاکوحو لوک رکصت دقدناوآ

 شفابو نوتلاش تکاب روند هد هازل ق درع قاطهویدالو انا ۳

 نوتلا ضعلادنعور دنع درد دراو یهص كن ا ارحا كل رب ره یک سم مو

 ك رلترضح مالسلا هیلعو اد ىلع هللا نص مد آو روند هن س

 | (رد هدن رک ذ هموعص فاق ٹ تاكل ) رد ایهلعا سا یرازنخ ادعس رمخد

 روا وا یراص یس هکدرد معا قآ عونرپ هدنن "رو یراوس (یرالق )
 یلص هدد اغ ر رسا یک ا ین ] دنا هد ہن رو باص (تلق)

 عارذر پی دقو ضرعا ندآو هیش هلقرو نوتیر قو ك - ابنرواوا نیکلسو
 هدسقفارطا ك رالادو هيدش ها رک هجا یرالادوریکا ی دور 1

 یر ادو روال و هدرخ هدر زواو یس هنس یک قاس محسقتم هب یا

 یار زود هل اعو منش او اا یادوا
 زد هنسانعم طسوهد- رع دزهف و ردتتعم یراشاطنالوا هددناش وانت

 س رو سکعو اك مر دنودو رد زر ونص مخ هکر د هنس اسعم روو لدو

 ۳ یخ جد فک ۳



 } هد )رد هتساتعم اسد و لوصو روند هد ها و رد ۵خ راد اور

 ربه قوا ناص هک روند هج اغا كلج یک قو نابص هد زو هبلک
 ا راح وال رطاقو تآ نالوا رمسبعتییللاتبا هلمال ن و (ممفر ا

 کز 2 ۱ یو ےاخ س (خاش جیمزلف) ر دهار کیسا روندهاور>

 نو گاف مس اس سآ ( نوگنمزاق ) ردایتکسا تسددارع

 روید یرفاص ماج هکر ت هکر دری ونص غسعع مسا دن انو هلیناتحت یاو
 هدیس راذ یسات ندنفددلوا هات هلتسهدایز واوا لصاح ندسُ جاا ماح

 لا فاقو مال نوک دہ( ساقاق ) روند سباب كالع هدب رع لرد 6

 هییش هنغارمب قرد یعارب رد هدرار یلوصر دیمما ءاربس عون ر, هدننفا ور
 لس ندوب رددوحولارش؟ هدنرر صحب كناتسبر رع و هدر صد تاو رول وا

 ردت هد هلرا همج» 5 زاقروذ هلفب رح ماوعرارابب ماعط یک راجو
 كجاز نمد ردیسا ریس 3 ز هدیم ور هلح و:ه«فاقو نک اسال (ییدقل)

 یاط( راطعل3)رلر دبارممعت یسرمق حاس فر یس مق از هم اع هکر دیعون لشو

 نادندرتش جاز هک ردیعهادرز جاز هدننابز یمور هدننزو راه.اک هل, ا امهم

 نکدرق هداب al ندیحارصوراربد هب هتک تفلالهاو شوش و اف. رظو

 ملک (دنعاذ )رد هناک- ندنوص ی هتشا ندیاروهطندن "راغو كی> ارص

 ردرع و یر كار هک رد هتسانعف خرم جا ر هدتهایمور ةا رو

  ندنسذج رج ایوب نکارواوانوللایهسنب هک ردد ویک ار ضلادنعو
 رد مضخا جار هک رد هنس اهم سد دل ( س دنعاق) را رد,ا د-ع

 مال نوکس ( هنقلق ) رد رةصا جار هکر د هنس ام راطعلق ( راطتقلق )

 رولوا ثداح هدن رلغابا تاناویح اب راح هکر وید هّتلع ناغلحم هل
 بدا ناذآ هدب رع هک ردیدآ تابنر هدي انو هلو مال مع (سمولق)

 رول وا هش هنغاوق وئآ هنس یرل-قارمب رارید ینلوق وبآ هدیکرتو

 صوت اعطالا ند ردعسق داوو حره رمغام ردیسق سا تاو

 هدیه ور هدننزو ندوشک (نعولق) ررد ید یغر وق رطاق ردفراعتم هلبا
 رها هير هد رع رواوا هد رک اب رد هک ردیسا هثسارب هواش هر شیش

 هلک (4)- )رار د یازکد هللا ماوع شح افر بعاو یسبتخ رک د هدیکر تو

 ها ءال فیفح ورود ید هب قد لو و روند هته كغاط هدشزو

 + هبیراص #



 هر
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4 3 
 رووا م. هلو هلا هم ہک عابشا E ر هک رد ةا لئام هیراص

 ردیدآبات کر هد ترس دز هع ردءهور تفغا هک رده سدیلدا ) س دیلق)

 چو ندا رمصذ ردو م ردفرات :{ad :اسدیلقارب کک "الا

 ین نوا )رد هم اتعم حات۶ء هرون رم تفأ لصاو ردراو رش اکا

 لوا تایر داعم تفل نکس هاب یا هک رده د نی“ ر فاق ل ص تم دی? ناي

 لج سفرک هکردب رعم ر شاک (رمش ٭) ( ردہدنرکذ هحوتعم فاق

 هدیعد رد نارطق یآ هکر رلدد د یدنه رش واج راضعب اکو ردہښعص

 (م) رد طعسم الجو ردم یضیحو لو ردیدنه عرب دیش هریش واح

 بصو مسا هدننزو هم ( دعک ) رد هنساتءم هطحو یادفب هدننزو 2

 ندشراقرب رر د یشاق دنه رل ڪءد ردش+ اق فورەم هلعساوب هک رد هر را

 قآ یلخادو لام هنرفصو یزمرق یرهاظو فوحتو هجماو هج هداب ز
 یس هح ارو لر هما ندلقو ربذک یراء-ةعو ولم هلبا هنس هیبش ه هنو و
 سادنا دو نوع (نورُش ) رواوا یاو ضباق راده و شوخ

 رصلادارج هد رع هک یس هکر کج رک د ل رد ارد 5 سا هد

 (ردهدنرک ذ هعوعصم فاق یتا تاب) راردا بعثت تیورکو هکن هدیکرتو

 ردب وسنم اکا ی راو دوع ردیدآ هدلبرب هدناتس ده هدنزو راجخ ( راذ)

 ها دصوصع هر هرکصذدک دلسک یباغا دوع :ک ردا لعن هل وش

 یتاروط هدا ز نددح هدقا طو راردیا نفد هدقاریط دعوا فص

 هدرهش مانراخ موفق هک یراق درعو رووا مشءمو فیفخو تسس
 دل سا دال اسقا لد وعو ردلکد جات دخل وا نفد رواوالصاح

 لد :ءیراکدلبار عت یدروام الاح یک لدنمو یدنهو یردنعس ردذردتم

 راد موق رم جد قشوق سواطو بهشا رینعو رول وا نظ قلوا قرح
 ندفع وق تآ هلترابقوا هدب رع راق هلفا مسک و "رارروتکندنرهش

 ردهنسانعم تب و هلهک هلو” مض (ل) زرد هنوب وا ییجواو یلثحادعام
 ردعفاد یھب ر یاج عالتاو عضو یی هلهک یکیا هنس هزاد هلق شم 2

 رربد هک وب هدرخ ناذاوارییعد 1 هک هدب رع هلا هددشم مد و فاق حق و

 رووا ریست هغرمعاق هنعون كجو رکچ رروص نی راناق بوشپاب هراوط
 سس نايم یس هنروا كشاب هلو حف ( هک )رد رع جد هداوا یاتعمو

 تماقو یول هدب رع هش هلبارمسکو روند قرف هدب رع رد هتسا عم



 ۲۰ من
 هلامآ ندرافو رد هنعانعه را مود ص هدننژو e ۵ ) رد هسساتعم

 هدا کیا کر د.دنر تفاد یک ھ دو باا ناب ی انوا ) ردسهلو ۱

 یس نا لوا ب ا ردل-جس» یت جسم باکو تل یدب یرکب

 هلع سا وب هدننزو لب ز ( لق )رد اردا ۲( جرج لیدانف )

 ندک یک هدنرادد ن نعول راض ءو روا وا یراص هدقدارو اق ردقاربطفو رعم

 یرلنیغوص واش رار د ررمک هاکشوب واوا طول هلقارمط رد هجراغاب

 هلد رع هلی ) ردا ریثک و یر | حش یی صم هغلوا رم هن اعهاو جرگ

 i لارواوا یراهلاد كجوک هرعا فال ردنارب ییاود هدننزو

 رارید یتوا لیبدق اکوب رارا ساو رباشع الاحراج یسهب ول یزصرق
 بویاب وط هارار ردع سا دزو حر (ےد ) رارد یوا رلیجآ هکر

 كر وع (ررکم داق ) رد هنسانعم هویشو زان هدب رعو رد هنساثع« قمعص

 هد لاج قوشم هدشزو راسهرش (راهدنف)رد هاك ندنغادود کا

 (سطتف) رارد ردلدنک اع ناتعدنه راه و ناتسکرت راظ رد هداب رب

 هديب رع کی اغا نيس معن عد رددروهتخرد مسا هل .ar نو نوکس

 راهب مدرع راردا ریعت قاب هدروط هکر یراکدید یر سا ورود نسآ

 ابقو نو رط:3 هماع هلون هم ( نو روطتق ) ردو جد یرلکدبد

 قاس رارید ظیلع نو روط3# دن ریبک ردفورعم رارید یتلوق كشا هدکو

 کوکو هش همر ویصا یمو هنقرو زوجقروو هنفاس ینلوق یژو

 یاربب زاب هدنزاراکوص راد ریغص نونروط هنعون ریفصو رولوا ظیلغ
 هنکججیوبشویلترج یکچج و کان دشرفرب و ی هشوک قاس و هیبهزوپ راب

 رک لار هن ریکو ردراویسهریذک ص او > ید كنعونىكىارولوا هدب

 نود نوکس (رهقتق ) هلا هلحهم نبيع رأريد مفصلا زب رع هثب رفصو

 هدندنع رّضعب ردفصرپ ۵: رک یسهارو یمعط هلا ااه مسکو فاق حو

 یول راتب هجر ک رد یراک دید زواد ص هما هکرد سو ردس

 ردو كداعارب هدش الو نمرا هد دعا طارک | نکل رارد ر دیدعم

 هدشاورر و ر درر صوص2# هش رابد برم رهعق موق هدلوقرپ و

 رربد جد یرمهم لا کا ردو ی ےکک ردفص واردر هش هو ردخس

 یان ا تموادم 7 , هلا نی _صکسو ردعفان ھل هادا عجو یلوئس

 ( بنق) (ردهدنرکذ هرو-۰ فاق یناث باب ) ردلاره بحوع نکا عفاد
EEE PERRET EERE SERD AER ESE یک سی ین 

 باک و



 ندناررد یم ر دک هنو ري ا هک رر دب رمو هدننزو تاک

 هد رڪ دنمح رار د تاتقو تببق یخدهکرت هنس هکاو راس رلتافرواورلم,ا /

 هدننزو تبریک هلا دلمه م یاط ) طو )زرد جادهش ی رعم هزادهش ۱

 ۱ هک رردىا قالطا + یور ملک ردعداش هد رع نا نکلړدیمور تفاوب 1
 ۲ یراک دابا رس. ی” دنهآ بج هدراڼد ضد و طیب هلق رڪ هک ۱

 كشنمو یارف دود هکر د ناعشش راد هلو نا نوکس ( لود ) رد هرنس

 هل رګ لود قو ردرجس یراکدید لاح هرق هد راد ضع و یجاغا |[

 لوا ( اسر" ل لد-:5 ) رد مور هرو نه تغاو رارید جد یجاغا لیدنق

 لمعتم هداګ نالوا یرادعم هدنر رمسانم یس ەش اط یراص هک ردلدن |

 (رسود لیدنق)رواوا هیاک ندرفو ندسع( حرج لردنق )رروط ران

 ین ونج بطق یر هک هل رابتءا نیبطقاب و بندو سآر رد دک ندا |

 (اضنق ) رد ها ڪک ندارآ ناهج دیشروخ (یبسع لیدنق) ر
 هک ون والا دهد کرد ناشو اد نوخ مسا هدب «ور هک اس

 E هدنزو راداد ( راطن ) ردورادیراک د د یناق ساد رق

 یک غع رولوا لصاح هدنفوج یراهسا زوح هد دنه هکرد نارواداس

 یىل رد رغصرپ را طاق هدب رعوردسباحیب یوم د لاهساو عطاتیمدنالیس

E.ند هرهآلخ ی ۳ و_زسل صدا تاسو  

 رعاشم هل غاوا سکتذعء کا تروص ىڪڪ دليا كاردا تك رب ره

 شور هدشنزو لابقا ( لاطنق )رد هدنس هل زمم یرلسوساج كنا هرهاظ

 ینرلنکل# یدنک و ربقوتو شزاونو لابقتما هردنکسا ردیعمایهاش داب
 هک ردیعسا در ران هليا هددتشم نون چ ( هنق ) یدلبا شکشبب و ضرع

 فا لات باب )رد عع ع نال وار, یتساق هدس کو رارید-ی.د دز رب

 یتعالاموثبعو ۳ ره هدننزو محک (جحف)( رد هدنرکذ هموضم

 شاسک یغر وقو نوداوا هدلاوقا رک نواوا هدلاعفا رد هتساسنعم

 -_____ح...ععع عدس

TT FIDE 

 ا ردیغلوکارف كاد هک لیلاداوس (تعشلیشق) رد یاس بطق یر و |

 ۱ ندنو و رارد ماکحا داوس فترع ءامط او ییسهرگ حاعا بیا وب هکر د هنسارپ

 | ررید ردنالوا لصاح هدنجاغا لرج ران ییضفا رارزود بک مم عونرپ

 : س> ند دنا ساوح هدینانول هدننزو ایساطخ )اسا: ) راریذ هنوتلا

 ردعو دوم هداوا ٠ طا ودوم ندغامد هک ردنوفر لواو ردیعسا ریتم



 هلا همهم لاد (ٌدنق) راردبا ربع لودک یرلکرت رود روند هد هکشا
 ةي هب یکن هدتع» لواو ردب دآ تالورب هدتسافب تالط هدنزو نرد

 ندنآو رارمک نیطالس رولوا روک رخاف هدتاه ندنسد ردردیدآ روناحرب

 هدنناو ررپ و ردرمشک هدنانسکرت رواواهدنشته كر وک هداوقرپ رارا ب قبلق

 NER هباخ لروناجو و راد یراکددرسدب دنج کن ابطاردیک وک وص

 ردزد-:5 ید ر كنهداب ورار دیا رم. یسهیاخ زد: ردلد هودا

 هکر درس د دنج هلذاق عط (یروفز دنف) رواوا هاک ندهڃک وکارقو
 | هللادعصو نون نوکس (سدنق) یدالوارک ذ انآ روناواری عت یسهیاخ زدن

 یزدنوف وا و ی واوغآ یرلکر هرمذط ر وند جد هسدنت و سدنک

 ردفا داغ یدا ررکج هغامد ېک هیفنا بودا سارد
 روند نانشا هنک وک فذصء ردفورعم کوک زدنف ردرضم هغامد نکل

 وک (دونق) ردم“ از دنق مو رمو ردذع>هلوا دواد نانغا ا رهاظ سد

 نوساوا هد اه رک نوساوا هدلو رد هثساسعم روسحو هرغ هدشزو

 تفارکس ییزکی هدباب یکیا هک ردهدنعسر فاق لصنم هواو نایب یجدنوا)

 كنوزپ (هداوق ) ( رد هدنرک ذ هسحوتفم فاق لوا باب رةش یباکو
 هدشزو هرارش (هراوف) راریدید شک سک روند هیراق هط اوو

 یسنو واه هک روت د هر هح را یرلذ درا هبح ندنماس باوتا كرا زرد

 دلا عباصا یرلههرب لاو رد ات E مادو ۵عطقو هراب و رول وار

 رد هغاصمکلاهکرد 3 تام حرف سوق اواو نوک (هسوق) رولک ا

 (رک هساک لوق ) رر د جد ناطہشناکو مسرناک ردرفرح هوا مالع

 باطما دبع هک لرو ناذا ید (لیف مو3) ردیدا نار ندنناطا قسو»

 بودا مع هل ارال بذ هل دص لاعاب ی هعرکم هبعک هاشداپ مانههربا هدنامز

 ره رهظم لا لابا هز e ن نسعلوا دوصعم ل زهر لصاو

 4 رده3ترک ذ موعد فا یا بان ) ردروه ثم جم هصق رب داوا کو

 (رزف) روند رگ هدس رع روئلوا قالطا هنامرخ ) A ج3 نو (

EEناالواربدرکا هکر دیک رک ۱ رک ردیما حولا دوع هلا ا  

 ردن وبق تاکرا وازون و رربد جوق جد هدک رت (ج ود )ردکوک یناود

 هب اخو هيصخو رود نطق هدیب رد رده: و قوع هدنزو روم (روق)
 5 ده قهرابف و قاق تواوکود هنسارپ وردقشطهک رد 2

 ٭ درک #



 هد ه5راو هدنراق ردع گورع» هل عاوب هکر دید رع+ججاوک هلو نوکسو

 سو
 مسا هدینانو هلاار نوگس (۱یسروق) نوسل وا اشا یرمغ رک واضعا رک

 یدناوا نایب هد:سهدام ناسا رد اغا ڭا ما وع ردن اساب دوع

 هر رک هک رد زرشک هلیناتح یاب (نوب روق ) ر دتغل هد هلا هال یاث لد نیس

 هعموص هدننزو سوط ( سوق ) ردب راک دد شاشک هکر ترار د جد
 (ایسو )رد هدس انعم ناکو یا هدد رع ها ج رد ارا صد هاکنداعو

 (نودیلوطر) یدنلوا ناب هدنسهدام هکر د هنسانعم طسف هد زو اوت

 هديب رعندنعاونا ورق هیق نع ملاعلای هدینانوب هلمال مسکو اط مط
 یلزوک یصةصو یکی وک هعجو م ص حد هدکرو سسعلا نا ذآ

 سا ه دینان وب هوم (اموطوف) ر د هزات مدره ردعما هفوک-ش یراکد د

 عرروخم و یشرغازوکط هدیکر و نانشاكپ وج هدزارمش هک ردنو رزآ

 سااکالع هدب رع روند هن زرقا سماح هدو اوس (افو3) رد کو

 هدنانود هاءال رمسک (سااقو) ردیناتود ارهاط رربد یرامکنز هدیسرافو

 ردناب یراک د د یعت واه نا ندنعون بو وط یتاج هکردرخرت مسا
 ساقو ) ردب راکدد ی“ 4 داحر هکر ودد ناردب هنسل.حورخر هنر

 (هدوخو وذوق) یدناوارکذ هک ردهئس انعم ساعق مو ص (سونق ووو

 نوساوا هد ساق تاوئاو ن واوا هدنس همت قواق روش د هب دمکت قلطم

 مالرسک (حا و3 )یدناوارکذ هک رد هنسانع زدنف هدثزو قوج (قوق)

 هلغاوا ضراع هدعسرفد یرکداد ناف تلعو اطا رولوا ثداح هدراناب و

 ارربسک (نوتراموق)ررداناسب هم“ هجووید یدنلواقالطا اوف
 هک یسهنزر ناب ۳ ردنا یر هنا زار ه دان وډ هليا هل یا مو

 هلنوو میم رسک (یتعوق) رد نوسانا یور هنا زار را ید ځد غد ناداب

 هدننزو ابتوت هلو (اینوق)روشد هد هب هيب وس ردیارش نانلوا مع هزو
 اناا قرع هللا همه» هکر ح ( ی وق) رد هنساتعم دامرو لوک هدنانوف

 هراذ وبط بودیا روهظ هد هاتو هدنسشابناب هکر دملا ض رم یراک دیدآ
 هد ربط ندا ضمور ارید وکنهک هض موب هدیسراف زنا یرغوط

 هدسدناجسذط كاب وا هلون حت ا-ذو رارید اسلا قرع هلغلوا ث داح

 نودرزام هدیمور هل وه یاطو نوت نوکسوان ج ( نط و) ردرهطر

 یلوانت رریدیخد را لناقو رم قااخ هدیب رع ردیدآ تاینرب ندنع ون
1 . 
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 ۱ 6 رداع نال .دک رت ردکلهم ها ربا یلعقا :خ یسراپ و یال ہق

 هکر و دنع“ ر فای لطم 2اه نایب یز کس نوا کس :یوانالفو
 (نامرهق) (رد هدنرکذه>وتفم فاقلوا باب ردلقس* یفا جوا هدابیکیا
 .هکر د ةا مکح ب>اصو امرف راک و شیاهدننزو ناولهب هلو”

 رود کوک كي هدشنزو دهمهم ) 5 )روتاوارمیعد ض ۷۱ لو

 راد انا ولد رده ءار هدلګ E ردب مسا عض وهرب هدش الو سوطو

 هکردنابتسهک برعم (نانسهق) (ردهدنرک ذ هموعص ف اق ینا باب )

 ۱3100۳ قوه نوا)ر در وهشم هل رعم الاحردیدآ تیالهرب هدناسارخ
CO Eردلعتم ۶ اکو تا ع قلا یرکب ہے اب یکی  

 جوک شا هد- زو راوازمس ( رادایق)(ردهدنرکذ ه>وتفم فاق لوا باب
 : ا رادهتخا هم هقادرو مودم (هفادیف)رد هس انعم لع و لش

 (سرق) زدنالوغ» هاش مسا هدتزو ورهم (ود.ف) رد سا دناو عدرب

 یطو رم (یطوره) رد هرس انڪم عو مود هدا ول هل اار ریسک وان نوکس

 جوقو یاب لک هکر دید آ مه عرب ضعلا دنعورونبد هلم ود عاهدیناتو هدننزو

 روئأوا بیکر هلبا صا ععسو روت اکو نارفعزو تان یرلک دید یز ونی وب
 هلا دد ن نیش ( روشف) رددوحوم هد هبط بتک یطورق مھ رع اقاو

 كی وطو هببش هرکنوسو قآو لالخ ندنعون رلا دز هکر دروئسقاارج
 هداک و ندنرلودغوا قانا ه درلماج هد هلکن و ردشاطرب زغاب رروط هدنزوا

 :نایلغیترادقعرب رار د یشاط روید بودا فة راضمب رار د یشاط قانا

 هلراداص (رمعیق) راردبا نیکست یینایلغ را هسک ود هرارش نالوا هرزوا

 ,یسودنکو توفیسهدااو تدالولا لبق هک روند ههوصعم لوا هدتغلیمور

 :تءوونیطالسو هناوا حارحا هلا قش یتنطد كنسهدلاو هل وا تفولالاح

 هلآ رصف ه_کینا روهظ هزرطو رد ات ها س وطغا رک یسکلوا

 هاشداب مور قاطءهدءب یدثلوا بیدلت
 نار زا ءا یداوا صاخإع هدلرا

 9و (روصیف) رد هدرب رب هدیتسو» (نارصیف) یک نارو ناخو

 رواک ندنآ یسالعا كروف اک ردهدلبرپ بیرق هل> اس هدنبقرش طيح رع
 .ناوجو هّنطا ولا هدنرو مورگ (موصق)ردلبجرب هدده رګ هداوررپ 1

 یس هدفو قرو ردندتعوت فساحترپ ردنابث یراک دید یلکاک رلدو یجرب ۲

 رواوا نوللا یهذ يکعچ تبان ندسق اس كنار نکل هیسش کا ۱

 دڳ نوخاط, ¥

 ۳ز
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 یعاشءالفاب هک ردرعسا سەرت هدینانوب هد :زو نوطالعا هلذاف ( نوقاطیف)

 هلا اط رم یک (س ط5 )ردد راک دید هل ییا ه دیکر رار دد جد یمور ءالقاب و

  TEنویس ی میت و دو سآ هد رع هکر دد رع مسا هد: انو

 رد وسا صحرا ندلاجر هد-تزو نوي” ( نوط: ) رد رج یراک دید

 فرح نزع هماعر دلع نالوا حض و هش رخ ۳3 رد ۵ سادعم هزهکو

 هک ردهتسانعم رهغ د نولو اھو فاقع ةواب نوکس (نهعذ) رد هژاخم

 ك وچ مسا هدفا قرمشملها هدننزو ید (قلیق) یدناوارکذ

 سور دنس ( سوات ) ردکو ک یراک دد ینشرغا زوکط هک ر دنا شا
 هدشن رو طو رم ( طوابف ) ردهتسا-نء» یرایش وهو طرفو ہہ هدنزو

 یراکدید هصارپ اندک رد عسا یماش یاندنک كر هدنتفا برغم لها

 هناعوص یسهبقو یان هک رد عرب لا هصرب یاش یاتدذکو رد »ریس

 روماح نانلوا رمبعت یلیک هک هلبناتح یاب و مالرمسک (ایلووف) رولواهییش

 یس هګاررار ماخرا رج هديب رع نوع دلو | هيڈ هل افص ماخر ردریسا

 فا یا باب) رار ید قاشلار هنسهژاب رولوا راشم هر واک

 ندکدا ثاد>ا هد رع لاوح و هروما (نادرک تمعایف)(رد هدنرک ذ

 هک رود هدهرفقاس هراوو رد ساوه نارظ هد زو رم ( رق) ردهباک

 ۵ ف نالوا ةا س هل رس داز هل وا هايس هدا رار ها تالة یک هاکنا

 د ع دعوج فارطا هدننزو ناورمش (ناورف) رردبا تاكا

 فن رلذ رط قرشەو ترغمو رددا رهشرپ هدیمژ ترعفو رده تاسو

 هدشزو زوی لاس ) سوسق) رولک E هلداقو ناب راکو روو در

 كو قیسراص هک ریو نیکاسلا لمحو هعشع هدب رع ندنعول بال

 كال یرلکدید لیبهال اح ردات یراک دد یناغروا لوخو ی و حالوق
jkیسهجزرفو لناق ی هل هک الط نس هعم د نالوا هدنس هب ٥ عع ردیعوت  

 ارو هووار هدالزو لیف (ل-ق) ردعت ام هلج ی واو ر دم یضی>ح
 لدق) روثلوا رس هنجر در 9 هدع ون 7 وات ماچو ردیدآ

 هد رو دن وذ ر )دو: 5) ردیوا روک هکر د هو رح مسا ام (ابف)

 نائاواذدخا نکا موڈ رھ یدنود مک یدنا وار كد هک رد ه:ساتعم توا

 هل | فر یک نعم در یک فو رح Ay یګر ی رک ا رد هبح ۱

E 
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 ریو لار" وا ناد چو جوا مرکب کردا تاناک و تاغا ه ردصم

 او هدجوتفم تار هک کرد هدام“ ر ی رع فاک E هاا ناس يکلوا

 كاج هلا هدو« یاب مض (كباک) * (ردلقشم یباکو تذلزکس "روتوا
 نیس>رک وک و قواط هدرا هناخاصوصخو یساود شوق اموع هدنن "رو

 دّلکش لیان "ر روید هدهباود دعا ناناوا ربع قالوف روند هنتسهوک

 یدلوار ۲ دهدسهدام هک رد تشاد مط هد فرو رراصاهرا وددو هناوات بوزان

 ناسسدنه هلا ناسا رخ ردرهشرب بم رق هراهد-: هلء دا اض )0 6(

 جد كتب ؛ الوو هدننس نا: دنه هلارهنلاءاروام هدلوف ر رد هدن..تارا

 یرغص لاک هدنس هل> رع فصتو رد یو ترد نوا رد ما

 جدلا ع ونرپ و ردوسماکا یل اک 3 رد راو ځد ه-ءاقرب رارید
 هکروند ۵-در , لحوک هلءال مسکو اب نوگس نیا و

 هلا 2 هدا ر( E 3 )روند رخ و ۱ 21 ودر درست

 EE محو روڪ درو هغ ( هتاک) رد دتا عم 6

 ندب واک (ندیاک ) ید-لوا رکذ هکرد هسانع» كب اک (كوب خر

 ( 4ثا اک )رد هنن رلانعم قعراو لعساو قم راق هکردیفدارعو هدننز و

 روص او یک رومصا مد رد ہر حا کک لک مسا هلا هد نیش

 كح ي كود تأ وبح هل> و م ال (هلساک )ردس ر ۰۰ رفصع نالوای همان رع

 نواه شاطكج هک ودارجا لر رابعساو لو راطع فصاخو كد

 نانز رهم هدن"رو نیجال ( نیباک ) روند سارهم هدب رع رد هنسانع
 حاکن سان ماوع هکر دغلم ناناوا نیسعت هدحاکن تقو یتعب رد هنس انعم

 رهشرپ هدناسارخ هلا ءانثع یان (تاک )رونید نیلا هدیکرت راردبا ربت
 رش وش هکر دیبا لوک ام مر مسقر و ردهدرهنلا ءاروام هدلوقر رددآ

 لوصحالصتم هنس یی هدق دالوا عرار هعفدر رول وا لصاح هد الو

 هلباناب رددآو رادر صوص هدنهو رد هنسا ه۰ هرطقو هلحطو زربدرواوا

 ار (بااک) ردقرعب ر صوص هدنهدش ناب وراردیا لو ان هلن

 یراهم « دکمکید هب رق و مواطو رد هنس انعم یی" رابو را هد رع

 هنع هللایضر ناةع نب ناهع نینمزلارما ( یو ناک ) رار د هب هنسک نالوا

 نیهشاشو ناربحو هتک رس هدنن رو هروسام ( هرو اک ) رد رلت رطح

 ع ادصو یس) رغا سايو رواک | اهم تربو هلوورد EE ا

 ¥ رد تس اڪ #
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 لدار هدآوا یانعم رد هنسانعم مایب رمو لصومو رکو رد ھتان

 رد هنس انعم داعو ده ار هلا هغ یار ( یروناک )رد هد هالاد

 تطاسررس سلاح هاش دج هک اتق و هک ردل وه: هعهروب ی كقالطاوب

 ۳۳ یرواک هنک و لرب یدلیاكولب تردی هج نواز« هدقداوا

 لج قو تماقا هدرا هرا مو هدرلغاط هکبدایف شرافس هرلنآاو یدتنا

 یدابا رییس یرابس هددنک و ابرو رادیلا ندابعلصتم هنهاک ردالعو

 قشم ناف قروش ںودیا سوھ هک ایھامس هکر دل با نامرف هدهرلنآو

 تعار"ر هکر دلبا هیبت هد هرلناو یدتا نیست یروسن هکولب یجچواورلهدیا

 یشوح ونها هک واب یجند ردو را هیلبا ل غتشاو تردام» هنب رها تڈ ارحو
 میانص عاونا بولوا تفرح لسها هکی دلیا مما هرلنآو ی دلیا هیت
 لوح او اش داو یاس لا هدست رو جان (جاک) را هلق لعت
 ردتسات هلک ۳ ردیذ داره تی هدب رع یک ساکرد یت ےک هادا ؟ رد هنسانعم

 یسکیا فنصم هلا وا 1 ییاوب رد هسانعم ترسسحو عارد

 هللا یر ٩ روند هحطل هدب رع هکر د هنس اے اعم هلس 2 یدلبا دع رپ

 داع ورنغص كن اما ماح 1 ردیارمنابراکرپ هدسنس ارا هبصق مان

 ء هک روند راةصاار وصلا > ةو راغصلا ر وص اورا

 ردها الذم یکش اکو فس 9 هل. راف عج ) چاک ر ود

 رص هدیکرتو رد هنسانعم همطاو هلسو رو ]واردت هلا یداوت هدیکرت

 تك وک و زوناوقو هتک نالیاب ندقارمط هک رو" د هی الط نانلوا رمت

 راجا (راحاک )زونید جد هئس همت كا و رولب رو هن رازوب كبس هلوەم

 هد هلاخرولو | رمسیعت تبلا ثانا هک روند هب'هاخ تان رو رض هدست زو

 راحاک لبس راف عج ( لاحاک )ردت راع ندر هنسڏ نالوا مزال ید وجو

 0 سا ےک هعتعاو ناسا ق حاطمو یدنلوارکذ هک رددشتانعم

 هلسسراف مچ ( رفچ ک)واو بیند ندعءجلقو كيب هلس (ندروخ
 ردق وصوم 17 کت یلهاردیدآ رهشرب هدرهالا ءاروام هدنن رو رُت اک

 ( كجاک) رراب یارمظدیبهدآ ردول ید رهش یراکدید چاک هدلوقرپ و

 (لوحاک )رد هنس اعم رس كرات یسهب د كشان هدنن رو كعا هلیسراف عج

 راشواح ہک تابا كرك دعع. هدنسارا قله سو صقر هد "رو لوغاش

 ( هحاک) روتاوا ربع قدق)اح بید ررددا نوا تراط# رلب راط وسو



 هلح هلا ةف ردعطوم كج ھت 8: هءص هکر د هنسانعء دا 0 وو ۵>أب

 رودیشاک ید هدیکرت هک ردیفدا مو دنن زو یشاک (یج اک )رار دیار بعت

 نالوارببعت یتاووو راردب عضو هنب راراوید هراذمو عماوصو عءاوج ضمب
 هک رد یم رویصا هدشنزو هربشان هلس رع مج (هرج اک ) روش د هدهاواح

 هدب رع راردیا غبص باوا هلک جو رارولآ یتغاب نوا جالع ضعب
 ایم ر>ا ض ءا دتعو روند رقصع هنکعحو ضب رحا هنمخت

 رد هتسانهمهرمصقو اشوک هدشارو خاش (خاک ) روئاوا قالطا نک ےج

 رد هتسانعم رطمورومغد ور دب رع هدرا: همون روند هده دطوا زس هردګ ت و

 ناقر هدننزو رغال ( رخاک ) ردیدآ هبصذر ندنتافاضم نون هدناسارخو
 قایراص نالوا ضراع هرلنک او ردتلد یراکدیدقلیراص هکر ون د هتلع

 هساجرب نا طرس ( هام خاک )رواک هثسانعم رطهو رومغد و رود هد هنتفآ

 فالف هکر واوا همانک ید ندکلف یکلواو ردیسهناخ ره رووا قالطا

 ار زروناوا دارم یر تو>و رد-,حرب سوق ( یرنشم خاک )ردره
 رواوا تراشا ید هکلف یجنآو ردت یدنک كن ریشم ید یسکیا

 هک رود هتنلع نافرب ورد هتسانع رطعو رود هل>وتفم یاخ (هخاک )

 رد هت انهم هرشوصرح هدننزو داب (داک ) روتاوا ما قلع قلیراص

 یرلک لک هدزارش ردیکےج رصد هیش هامرخ هدننزو یداش ( یداک )

 كي ع دالر رجس و اواو نوگسوفاک یسکراربدهروک م دن نا دو

 كنکعچ و رواوا یدمدهرونم هندمو هدف یکم هکع رواواهدن ر ۳ رودعم

 را-حاح رد روهشم یب وص یداکو یا یداک راو راقیج یب وصو غاب

 هضوحوج نارافیج ك-<> هک ردب رع رارروتک یی وص هلبا راهم
 هل رګ 2 هدا ز ندد دع نوازل دسروح ارادة هرب هدنروهظ ادا

 لنثو جوک شدا هدننزو ران (راک )رددیفم هد هننلع ماذج و رارد یراک
 هدانعهود ورواک ه:-انعم تعارزو كع بوکاو رد هتسانعد تعاص و

 رواک هنمسانعم مال وزوسو رد ه-:سانعم شاوصو كنجو رواک ما لعف
 ( یساراک ) روناوا دارباهدنءهقوم ترمشعهرزوا طارف| هلافاضا (بآ راک)

 ندنعوت یر د داوف رر دش وةر زاوا شوخ هدلوق رر د روناج رب لزاوآ ی رح

 هدشنزو ءاشاناب هلیهراف فاک ( هاکآ راک ) ردب راک دابا مع نارق قح

 ھاو ەھ هاک 1 هدانعوب روند ه دننک تربص) لها فقاو هلاح تعیهح

 چ ردفاضم و
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 یهنم هک یجدیا ءاکآ ندلاوحا رواوا فاضم هدهناعافو ردفاضم |
 تبحاصو هب رک لهاو ردرا هن تک یسهلومء قالواو دصاقو سو اجورو ۱

 قالطا هد هساحو مو نتو مکح علطم هیایشا قیاةحو تسارف

 ناب راس (نابراک ) ردیف اب رهاک هدشزو اراب (اب راک ) رووا

 رد هسانعم ناو راک و هلفاقو رود هت راطق كشاو طاقو هود و

 | حنرام (مب راک ) رد اک ندکلیا دایقناو تعاطا (ندشدن راک )
 توبکنعو كح روا هلا منم یا( نتراک )روند هنس هجعوب شاق هدننارو
 ییسغآوردعفاد یب هّقس نانوط ده قیلءت غانا تاکحروا رد هنسانعم
 یانو نکاس یار ( هدا راک ) رددراط یئارشح رم هلبا یکطصم

 هثنراک هلبات نوکسوار ج رربد جد كاتراک رد هنس انعم نتراک هلحوتفم
 راک ) رار د هبلح هديب رع ردنان نانلوا رم بعت یون هک ردهنس انعم تیلبنش

 كتلشیاو دعا نشور یر وک ارقو ققا غارح اعیاد ( نابتواخ ارج
 راک ) ردشلوا مقاو هس انعم قلا تباچ مد هه ضع رد هثساتعم

 هد رع ردیرلتنآ قج هیقوطزب كرا ههلوج هدنزو بوج رام ( بوج
 زرد ید یر کر دا س هللا قارط هدنزنکا كل بتک روید محسم

 | ید ندکلف هلیش رط هاب تفاضا رد هیانک ندایئد ( تالف ناخ راک )

 هر همظعا ردصهدنژزو راکماک هلا هلحهم لاد ( رادراک ) رواوا بانک

 (نادراک) هلب راتعا ییودلوا هدنرادرمصت د ر وما نامز رووا قالطا

 ه-نعوج روئلوا قالطا هدهب هراس بک اوک راس رد دراطع بک ک كل
 ناورک هکر دیا كناوراک هلون ,(كناد راک ) روند تالذ نانادراک
 رازراز (رازراک ) ردشو یراکد د یوطناغرغاحو قب رشح احو یشوق
 هليا هلی نیس ( ناسراک ) رد هتسانعم هر راحو كنحو شاوص هدشزو

 روغلب و كعا هنعارارا, ید هدقاربطو ندد ردقرطرب هدننزو ناسا

 امکح هلا هد نیش رسک ( ناس انشراک ) راروق رهن یسلوفم

 باب راو ناناد ةباعحو ناسعءاو هب 2 ںاڪکاو نا ناثو-افو

 هناس تفاضاو نداد ( كلذ هاك راک ) روئاوا قالطا هن.ةناو تسارف

 رده نکن داهبفامو بند (ناکف نک اک راک) رواوا هبانک ندکلف هل تھ ج

 رد هسا! رب وم و راک بحاص هک رديف راک راک هل.سراف فاک (رکراک)

 راسو کاناسنا روئلوا لاممتسا ید هد هیصخ" فاصوا للا هقالعوب
 حر __ع___عععععع___>ع---.__
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 ٤او رب زوو هاشداب هل سیسراف فاک وار رسک (ایکراک ) نوساوا كنایشا

 ( همان راک )رووا قالطا ۵ ر ره ند هل را رمهائعو رده رلاتعم

 هدیکر هلوا هدنرادتفا هدهع كکره هک روند هتعنصو زه لوا هلون

 ردذوخ اهندنوب روتاواداریاهدنر یلناونعو قورو یلادا هک یریبت همانرک
 هل نون نوکسوار حف ( كجراک ) رونلوا قالطا هد هب همانکنحو ځرانو

 رولوا لوح و لند هدتأغع ردب رلکدد راش هک رد هنس انعم كنرداب رایخ

 هدتزو كنهآ (كنراک ) را ردنا ست هدهلبا روگ نددعون رایخ یو

 (ناوراک) رد هنسانع فولاو شوشب و ناپ نیرشو ناب ز برچ
 كاب راک (كناوراک )ردلدب نداب واو رد هتسانعم ناب راک هدتنزو ناوراس

 قلطم هدنزو لوصا راج هل ےس راف یار ( و راک ) رد دنسانعم

 روناواق الطاهد هن رارطانو هنن رلذیمااش ورد نا سما تج اوا دراک

 ها و تشب ولع قصاص هد شنزورپ و لاب هلیرع فاکمحق (رکوراک)
 راوتشد هد-نزو هراب (هراک ) رولک هتسائعم دوصعمو دا رهو رد هنسانع»

 كن هقرا مدعم ردنک رح ندهصیص2 ءاهوراوو تشب هک ردهنساذعم

 وا قلتواو نوطوا هدعب یدیا روند هک و یکج هیلبا لهحو یکج هروک

 (یراک) راریدلدنب و كلش هدیک ر یدناوا ص EI و هدرا طوض»

 شاا ندنلا قلطمو رد هدسانعم براح و زرابمو یک ہد زو یرال

 هليا هد یازو هلوهح یاب راک )رود هد ههنک دنمزه نالک

 نوغوآ هدیکرت رولر ا رن زب رک هک ردهنسانعم لو وص نالوا هدنتلارب

 ندزاسو ندشماق كغ رلیمک+ ناتسپو غابهدننزو زان (زاک )رارد
 كل هعسک و رووا ربت هبواوق هکر دکل هکلوک یرلقدروطوا بوتاح
 بوزاق ندایق هدنرلکنا عاط ضع رارد جد هر نالوا رعد

 تنود ید راځو للاف هءا-ثخا ضب و ررروناب راوط هدتنحا

 تانا .ھرو ETRE عاط ضعلا دنعو روند هد هب هراغمو رارړا

 اچ هدهل.س راف فک هدانعم وب روند هب هعموص ناناوا ذاا نوعا

 هک روند هب هطوا یلدبق لوا هدب رع هعهوصو ردوب د یه و
 هلا ىج هادو حاغاو راردا تدایعو تولح ۹ یراصن *دباهر

 ر واوا نیلاقو هصق ندناو هدنلکش قارواهک ر درب لواو ررید زاک خد
 هدانععوب و رارد جد دنع و رذص كنحاغا ماحو رارد| مد هرهد هدست

 روح 22ت عیسی

 < یاز #
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 هکر ارد هد هسحاغا لواو رده انهم همطاو هلسو ردفا هد هلیسراف یاز

 بوک روا رروناج قج هنلوا دیص هک ات رردبا بص ورق هغزو دادایص

 نداغرواو ندسیا رلءجوح هکرد هسانعم هدداب و هشود هغازود

 لوحاو یشاش هليسراف یاز( زاک) ر دفهاص یرلق دروق هرزوا حاغا

 نوراح (نورزاک ) روند هدهنریغص عون كنجاغا ماحو رد هتسانعم
 ( رغ راک ) ردتفل هد هلیسراف یاز ردیدا رهشرب هدنس هک اوا سراف هدننزو

 ردقورععرهشرب هدرهنلا ءار وامك ردیفدا معو هدنن رو رغشاک هلاسراف یاز
 قطاو هس هتاموک یواو یدسنوا رکذ هکردهنسانمزاک (هزاک )

 در ۵ ۵ شاهد هو نایاسو روند هدووا مصعو هت وک شبا

 یوآاصوصخ و نک ہو هرجحو هوا اموع هلیسرافیاز (راک)
 د ےص هدا بولا ندغعلع و زاس دوخاو نشاط هک یسهتلموک

 هریجاک هلیمرافیاز (هرژاک) راردیارمبعت نیسوا هدرابد ضعب زا رد هزوک
 هدشزو سا-ط (ساک )ردم روبصا هکر ديف دا رمو هد-+زو
 هدر هارب و هدکنح ردلبط كوبر یک ب وک روه شم هک ردهثسانهمسوک

 هلاءد و حدق هدب رعو رارد د هر رم تاکراو روتااح هدنیطالس ءاکرد
 ( هناساک )ردیدآ ه رقرب ات هدنشزو ناسا (ناساک ) رد هئسانعع

 ناتسزوخ ردشوف كحوکر لس لئام هب اور 3 یوا هد زو هناناح

 رار دیارە یشوقزق ر دراو د هدرارادوب شوقوب رولوا قوچ هدندالو
 رواکیطام ند نم اک وارد همان عم بذکو نالب هدست زو تسار (تساک)

 (راکت- اک ) رد هش رثاتعم لّلسک او تابسکا (ن-اک) رواوا ریتم

 ناصءعنو شاسکا هدننژو هتسار ( هتس اک ) رد هنسا عم باذکو ىج الب

 تو الا صخان ءادتاک هکر دول ق فرق هلا کرد هس اک ۳

 هلادس ےض (جساک)ردنالوت ناصعن هل گم و ضعي دوخا و هللا لعاف لمف

 رد هنسانعم ج6 هل :س نوکس (لوح-6) رود 4 رک لفواو كوب

 (هتکساک) روند هه اک كحوک و حدق تح وکلا رخصت فاک (ك۔اک)

 روند قارعش هدب رعردیشوق یرا هک ردیسا كل ریس وهدشزو درگ

 هنایق رب زمخ تاکرا هکر دیک ره ندوم هل ساک هدنن رو وب زان (وسا5)

 لواو راردیا مر هليا لږق لوا یناک رائیلش | ناک رد یجرف هدیکرترونید
 بورک ه هنکیا رلجارسو رايح واب کروند هئلت تالبا هصقو هجا
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 هت بو اکا اکا لت قج هناوا لا_عتسا هدک دابا ضتقا رروط هم وا
 رارب د بله هدسررع روند هفت رزمخ و5 هداوفرپ ررکد هسا راکگید

 هدنزو نعاد(ن ساک )ردنا جد یواک روند هل E دتاورر و

 هنس هب رفنساک هدننزو ینماد (ینساک) ردیدآ هب رذر هدنس اضق دنفرس

 یس ر, ردنأبن ف ورعم هکر داب ده مسا هلاس 0 ر دکعد بوس

 جافربید یسیلاتب و ررید كيوک هدیکرت هنسی رب رولوا یسیناتسب و
 ردب راک دتنارمیعت هالص الاح هکر ددب كبوتر و له هادنهیعول رپ ردعوذ

 قاوف هرفو لورامیا هدیکرت رواوا یبا هدتاغ هکر دراو ید ىع ون رب و
 هبدوهب "لس هداوقرب و راربد هبدوه) لقب هایدنه ق ام ود رعو راراد

Eیحوک هبا نس اک هدعاور رو ا طب  

 ,Cb ردهنسانعم هب رشءو قدر هد زو هساب ( ساک ) ردکعج

 ساک ) رولوا هنانک ندابندو ندنیمزو نداتفآو ندکلفو ر واک دنساسنعم

 رد ځد فک و تشد لا (تشد هساک ))رواوا هدانک ندیاتفآ ( نیشنآ

 (نتدساک ) رولوا هنانک جد ندناعسآ ردتاورح یراکدد هغب ولیق هکر

 ندنا دادعتساو تاسیلباق عوج هکرونید هب هنک لوا هل هاشم یات محف
 رواوا هبانک د ند-حور ی د بلاقو 5| هو هلوا اخو فوجا

 ةا و روص (ناشد وردة ساک ) روناوا قالطا هده هننک رودتقو
 اج ررید جد ناش ورد "ص ردنروص یراکدید لیاکا ند هیکاف
 برقعو رم دشت ود هدتعس یوتش ترغ كبطق ردعقاو هدنساوع ها

 یی موراد عا رهنر هدنرابد نارا ( دور هک )ردلصتم هنن رلحرپ

 رولوا هبا ندنامسآ هلتفاضاو رواوا هبانک نددنسک ع رکو درعاوجو

 درمانو ك-«و مثلو لب دارم هک ساک هان یتمپ ( هایس*هساک )

 شالتو كس رودو قاابح > (ندش هساک ) رارد ید هیس "ساک ردهتسک

 هلسر اف د فاک (هاک هساک ) رولوا هنانک د ندعلوا رودنفو نڪو كلا

 دلی لوس شازودندجوت یک بوک روھشم هرادن روند هب هئاخ هراقن

 نسل وعد هتفاص هکر دهن ہک لوا لیفطور ردنراشا و یلیفط اک هساک )

 ههاکروعد هس هلاهد لرلتا نوشود ھن E قرر حاقرب هل هراو

 قنول واو یدک ا هدنکرت یتاوارمعآ قواق لاط هدزرج الطصا هیابا لوخد

 روند هب هنسک ناب قاتجو قدر هل--راففاک (رک ساک )روند

 هک . دیتسومو و۶
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 :هدجج ماجو ردیعما هنکندبا عارنخا یباون لواوردیدآ اونرب هدیقسومو
 روئلوا قالطا ید هزنهمو ه ییهراعنو ردیعسا طخر ندطوطخنالوا

 هل اضاو ردعدآ ندیا نال.عاد هدنراکوا ناکدو هدروش (نادرک هساک)

 ناهشاو لوک ا دارم هک یحالب قان> (سیا هساک) رولوا هباک ندناعآ
 هد هغواق لاطو رولو! قالطا هر کہو صا رحو ه. یه دور دک

 هراقن (زاون هساک) ردلاع“آ ( نوکنرس هساکو انیم هساک ) رونلواقالطا

 ناشد ورد ساک ( نایب هساک ) رونلوا ربسعت زنهم هکر د هنسک نالج
 یکشاک رد نعت هادا هدتزو سام (شاکر) یدالوا رکذ هک رد هتنسم ایم

 یدیاوئءآ رول واداربا هدنقوم ترس و میردو فس أو هتسانعهیدیاول و

 ردیدآروهشمرهشر هدم قارد هک رولوا ندع ناشاکو راردیا رمز هلا
 شوقوهب هطوا صو هغ NS «شافورون ده هطوا رهت ورق ع (هن اغ اک)

 (نتشاک )رد یام ندنتشاک هدننزو تشاح (تشاک) روخ دهد هنساوب

 كمردن ودزوب ةصاخو كمر وجو كم ردنودوردهنسا هم تعارزو كك |نیکا

 نیغ ( رنشاک )رولوایاک خد ندلوا سو امو دیموو رد هنسام
 هللا لا جو نس>.قلخ رددآرهشرب هدناتسکرت هدننزو رک داد ها هبج»

 سو تارو لواری بهت هکشک هلفن رګ هدیکرت رد نم ةادآ (یکشاک) ردفو رد

 نادصا , دننزو مشاه ( ماک) روئلوا داریاهدنعقوم اردو فیحو

 زرد ی ز وک سورخ دکر ردنا یرلکدبد یوزر نادجا ند عو
 سفلا قیصر ردیا رم. یتوا هردنس دا هدراب د ډو كل د۰ هدر صب و

 هدت اع یسلاها ردرهشر هدناتسکر ت هدننزو شاک (یساک) ردەذان هتل

 تشدرز هکر ارد لفن ردیدآ هب رقرب ندنلاعا ناس ارخورواوا یلتح ابص

 ندسلاعا سوط ینرکیدو هد هبرق لوا یترب بولآورس یکی ها دهس عااط
 تشدرز هکر دوب یرلععز كنس هفناط سوح یدلبا سرغءهد هب رق ماندمراف

 هت اخ لک وتم ند هیسابع ءافلخ هک رار دو یدروتک ندنج یرورس لوا
 کا هلکتْسِلا یجاغا لوا ہدلالخ یکید رد =| ربمعت یب هرهاس ذب رفعچ
 عطق یورس لوا هک یدردنوک مکح هند ط هللادبء ن رهاط ناسارخ

 عطق رود نعورسرارسوحم نالوب هدیحاوت لوا هر دنوک هدادغب بودیا ِ
 لوبةریدلبا ضرء نوتلا كي یللا هنفرط رهاط نوجا یسالوا آل

 ۵-نیمز بو وق رج لوا هکاتقو یدلیا علق هدوهرف بج وهرب وز لوا ۲
 ۳۳ سس سس ی 3

 < یا وا $



¢ ۳۲۲ $ E 

 ۱ هدیلاوح لوا ۳4 هر وش یدلبا روهط هژلرلزو هقا رط م-ظعرب هدد دلع

 ىس رق یدلوا عداو تواتبح جلی بواوا مدام هشارفاو ىق

 هسکش وب یدیٹعا EY نادم هیس ىلا زود رد تب كد هنعاق ندننامز

 زکس یرکب یس هرود كنند هعشب ندنعوفو قاخ هجوت هدنا هکر دنامز
 | هداب ز ندکیب یکیا امهتح هدشمهاس كش رللاد بواوا هدنرادقم هنابزات

 | زاسناشارشوق جراخ ندرصحو دح هدنرزواو تحارتساو مارآ ناوح
 | رامراتو ناشترب رلیدنکو بارخ یرانایسغآ هدنعالتقا نیح هلفلوا

 هر هب رع هست تدب بوردسک ینیراقاد و یب رالاد هصالخ رایدلوا

 لصاو هدادفب یدلبا لاسراو لیمحم هب هودراهم زویجواكب ن رثلادو

 رول نالوا م حصد هک انقو یدنلوا فرص م هرد لس ز زویشب هجاوا

 | یرلم هالغ یه راشم* اخ یلاعت 3 هذا دق لاب هداسیانوقرپ هب 4 ر وج

 ۱ یسو یدنلوا رکذ هکر دبیفدا رو هد "زو هزاک ( هشاک )رل,دلبا ل

 ۱ هد-تزو یّسام ( شاک ) رود هد هس هرات زوب هعفول و هجا هدناکش

 | شاک و رواوا هدنعضو یتیح ردیس هلوةم قبطو قانچ یلرص هک ردفورعء

 یدنلوا رکذ یب دوا قفحم ناشاک شاکرد هنساسنع» بوسام هند الو

 | هدیرعرد دنسانعم شلآهدننزو عاد (خاک )ردیففحم یکشاک هلو هع یاب و

 | نویقو « ودرد هد اشا ےن فلع هک رد هنداتعع راشو روئید ران
 ا ۱ اع اورا عج ندنزاخوب هدقلارآ توس والس
 ۱ ررید هش زاوآ نوغزوخو ردهنساتعم لانو دا قو رونآ و ارم ەق و

 | یرب بویق یره د والثم یجب وب و زوج هرجا یناوا والث نحو ساطو
 ۱ ربع یدشعاح رک رد هباکح ندنوص نالوا رهاط هدقدلوا كرك هوا

 | هریتسجاک ( هلاغاک ) رونید هدد تشوق یترام هدلوقرپ و قاتب هرقو روئلوا

 ۱ دنا هکر وند هدماک شلکوب لوا ( رزدعاک ) ردروصا کرک اک

 | هخ دغاک لب وهو رووا رم بھت هرص هد زج الط صا راررب و بویق ےےکا

 هاشداب و هنن راتارب یوکاعدو هفیطو ویماساو روند هد هکنعو هلصوب و

 ۱ رداص هدا قوا هیطع یادا هیهنسکر اناطخ هلاوما قوتسم ندنفرط

 | هد هدغاک یرلقد رد-شان قرو رز هن رزوا رایج زدلاب و هدغاک نالوا

 | یوقو ردکید یذغاک (یذغاک ) رولک هتسانع» قرو رزو روند
 | یک یدغاک ماداب رونید هدهب هند هجناو هتفوب یکدسغاک یرازو

 4 نذغاک * ۱
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 هدشناوارد هاک ندهناغتساو دادو ماح تساو -ظن ( هءاج نیذغاک )
 كاك هماح رت ساو تیاکش ههاشداب بوزود هءاج ندذغ اک رول ظء

 یزهءاج لوا نامه دز الو دم هن هاکشدب یدہا رر ولک بویک ینآ هدنرلقداوا

 هاکم روک ملظ ندنرب رلذوب هک یدیا رولیب هاش داب یدیا ژردبا قارحا
 رد هنسانعم یلاهوخو رورسو طاشن هلایغ عف ( خاک )راب داك ءلظن
 هلاغاک ( هلغاک ) رد هباکح ندنززاوا هغرقو نوغزوق ( غاک عاک)

 رولوا ییتیعم ردکجوب ر هسجالآ هد-تنرو وزرا هلو (ونغاک )رد نفت
 رربد یدروٌ غاو تجب و یدروف لوباب هدیک ر راد د هرهزرخ

 راهسرد 4 هک نایلاط زودق راردیا رمن: یکحو زود هدر ضع

 ( هتنغاک) ردکحو شتآ هکر دیسا كسورع وتغاک ضعلادنعو ردعفات

 هکرد هتسانههونغاک هلدیغ مضوردیدآ هب رفرب هدراه دذق هلونو نیغ عف

 فورح هدتنرو فاف ( فاک )راربد حورز هد رعرد_کحوب زودق
 فاک هلفلوا هشام قعءراب ننفاک رولک ردصء مسا ند نفأاکو ردهدوه»م

 هدرا تعلص لنهاو رولک ما لعفو رد هنساسذعم فاکشو ق را

 کز و هک رد هد ناف تاقا تاک هد رعو ردنراشا هیاریک ملع

 هوا نشکاتوا یرلشاد هکر و د هده هقان لواو رونلوا رم سعت كج دشد و

 نتفاکش هدنن"رو تاب (نتفاک )ردیطام ند نتفاک هلاف نوکس ( تفاک )

 هدشروص مزال رواوایدسعتمو مزالردهنب رانعم ندب واکو ندیناکرو

 ردهنسانعم قاناحندیکارتورد هثسانعم قلربآو قلرا هنعلنز وا نتفاکش
 هکر دهشعانعم قاچ بواب را هنوکرب نیهزو كاشاو قازاق ندب واکو

 هدشروصیدعتمو رد هثسانعم صعقلو سو ی هراو هیلىا روهظ قع

 ردا ومْش» مسا ندتفاک هدو هات ( هاك ) ردهولعم یر

 (دخاک) رد هتسانعم شالتحو شاراب لعاف لءةالبو ریسقاکت (هدتفاک)

 عبس دالا ثعاب ( كالوا فاک ) ردلبقتسم لدق ند ندید اک ناز ق

 روسان ( روفاک ) ردتراشا هن رلک اذان فرط مالسلاو ةولص)ا هيلع كالفا

 كج اغارب هدنفارطاببدنارس هددنه دالب ردو راد فورع« هلساوب هدنزو

 قآ هد تاغ هکر درم یروصیقو یاب ر یسوبا ردیف جاقر ردرنعص

 نالوا هد دوج كجاغا لوا یون ییعو زرد هنادوج هرلنا رولواناصو
 نول یس هار كصح روغاکو رولوا لصاح هلغعانیق یرلروج هدرخ
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 هوا تو وی ویو سه

 مولعم هلبا ینا شباب و قلق یعونصو رواوا هیش هنس هح ار یتواقجاغاو

 هروفاک یی هلن ضاب رهورارد یو٥ روفاک هنعو عونص ابطا رولوا

 راوخد رمو اط هاش دابر, وراز دیاتدسا هرمقیب هنسذ هایسرههک هح رار دیا ت بسن

 (راب روفاک )رددآ هع ج ره دت جو یداوا همعط هنفت ناتساد متسرر دیعما
 نالوا وبث وخ هد-افو قوغوص هلیس هدانز دارم هک ېچ ردضا روفاک

 ( هنادوج روذاک )رد لوب یلراقدا رم هک رولوا د كعدرابف ربو رد هنس
 یاعشتسا رد راکدید یروصیقو یحابركنابطا هکر دیعون حک كروفاک
 دارم هک كو: روفاک(ن دروخروفاک) ردءطاقیتوھش یلواشو عفادیادص

 ( یروفاک ) رد هوهشلا عطاق روفاک ارز رد هیاک ندقلوا ءوهشلا عدع
 یزوکر غص ندنعون هیداپاپو ردنابن نانلوارم,ه هبداباپ هدسزو یروهال
 رز ږد رقبلا نیع هدیرع رول وا قالطا هد هنب راک دید یسهید اپابرغصو
 ردم ونم یا هشنساو له م یمغلب برش هلبنیبصکسا یقوصس* كنسورق

 یس هج ارو هنیفلبایرلقارعب رارد یروفاک هدیکر تک ر دراو تابنجد عو لر و
 یش ابو روند درو هدب رع هک لک ( مالو فاک ) رولوا هیدش هروف اک
 هد هن را ظا وهلو بذک و فالو فاذکو رواوا تراشا هدهب هنک لک

 كعناو قمزاق هکر ديف دا رمو هدننزو ندب واک ( ندیفاک ) رولوا تراشا
 رواک هتس انهم ك٤ا اوئس بور وصو ق٥ هراو رد هنس ا١ قهرابو

 رکذهک رد هتشانعم هرج اک هداتزو هام هلا هے٥ نیش ( هڈفاک )

 ناةلوق ردیعسا ن کت ناملق هلمال عطو دمو افرمسک (وایفاک ) یدنلوا

 ها هل.س هداز اسو تس هد تاغ رار, د جد ینکبت لاش اتو نکی

 هله بشناکا یدآ لوزرهمو فی تب ادرار د یعاکش هدس .رع ردکلت کرب

 هدس رعردهئس ا دص هد شنزو كاب (ک) رربد e دود هل اک

 ۳ مد شع اه مچ مد و رووا رەت ینکرا دکار روند لحر

 رد دئسانعم مد مو صخغتو ییدآو رو واریت یکب زوکر د نیملاناسنا

 روند ه:دروقتا ناثلوا رعت همردصدإاصو صخو هر هنسا یروق ام وعو

 ندع ون تاکی رارید هناویحو همدآ لوزهمو یرآ هلیس هدازو
 ماشروشد كمك هدیرع زرد لاک ځد هدیکرت هک روند هيدا فورعم

 روند هد هرڅ صرف هدردن "هل ردکروح لاک هداوقرب ردق ورع کاک

 رد هنسڏ قووفو فوح هک رد هنسانعم كاواکو ردیدا هعاقرپ هدناحماب رذآو
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 شع رم ردەد ەق وءاغا رونلوا قالطا هردار لو هد- زو اکاب (اکاک )

 روثلوا قالطا ده هلوک هدرولاسورمبرور هناخو رارد اردت هدا ,دّتعس

 صاخ لء هلال ه ديب قلخ مچالاح هل فلوا الالرلنآ هراقج وچ اکا
 نا وا رعت قاقو رار د جد كياتا هیالال هدنسکرت راد لواو ردشلوا

 هلا واو (واکاک )روند هب ذجوع کاک هدب دنهتغأو رود هدهئسورف هويه

 یوق یزوب بویف هرب نرللا یر ردنوب وا عونر ندزان ووا قجو>
 ند: رط ترد راةجوجریوا رروط قررغاح ود واک اک هدناکش روناح

 تعاس ترد هسرولب هروا هلیء ابا یی هسک نروا رارروا هن ء٥ تراک

 كرهبداق وت یک ماع دنده ىد قاطو ربالاو رردروط هنر یدکی

 هک یکعج رویصا ینەد ر ديما هرج اک لک هدننزونابغاب ( نابک اک ) رروظ
 روهشم هکر داح رقرفاعمسا هدنن"روهرکاب ( هرکاک ) روث درفصعمەدبب رع

 یعاج راربد رهغلا دوع هکر و حرقلادوع هد رع ردک وک ی اود

 نالوا هدنس هما كشاب هلداک م ( لکاک ) ردتعا ہد فک عتف ردبوتم

 نوساوا ا كاوا ا روئلوا ریعت جر هک روند هچ اص
 هانک هروشو رد هغ نالوا ريع یادغر هلو هک ردیعسا هیمور هطاحو

 فاک ج ورود صج هدع رع ردکوک یراکدید ناغوچ هکر ذا هس انعم

 سسکو روئید هغازاسو هشماق زسزوا نتب هر اور اسو یش اتق هل سر اف

 ژرابرب هلهو22فاک (هلکاک) رد س ج سا هد راک نتبهرشاوص هد اک

 راضهب یتفلوب هلو خفو فاک نوکس (متک اک) ردن دنلسروت ردین اریا
 هکر دیعا هدر اند نتورع نیب دقتلا لک ىلع رار بد ر ر ءم راض ەر وفرع
 تا قاطم رلضءب هت اول رار د ومالا بحو جرا زوج ەد رع هن

 رول وا لدب هثمزوا تبا مک اک هدر رهارز ردلکد نکل یدید ردیمزوا

 ندنعونیزوا تبا هن یک هکیدل یردقفنم یرلت ریاغم هلغاوا حرم« هود

 یااتہد رواوا لجو یتاتسد رد: راک دید نوا لینفولشف كرلء اسع

 یر هنا دو ینه رق دت باغ یک چ كنسلبجو لئام هنرجو قی کج كنعون
 هکر د هنساتعم ولاخ هلبا واو دمو فاک مع( وک اک )رواوایراص لت ام هترج

 ن اولهبرب ندنود A رو واری بعت ییاط هدیکرت ردردامردارپ

 (یتوک ک) یدنک ندنغین ناع ر نب : ماس یدبا ینورط تاکاصط رد,دآ

 رولوایسیناتسو و یرپ ردهربس فورعم هکر درنعص مسا هد-زو یتوفاب
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 رعهص ید هدیکرت هنسن انسدو ردیفرح ینولاک راربد یتوا كیکک هند ر

 هش هد زو شوغا ( شوک اک )ردد ع ونو! جد یربب دوانراراربد

 لوقاش (لوکاک) ردک ڪج فورعء یراکد د هشکنم ذهاع هک ردیسا

 ولاخ هلرناتح یاب (ه وک اک ) یدنلوارک ذ هکر د هنسانءم لکاک هدشزو

 ندرو نس دالواو روند ییاطهدیکرتردشادنرق كله دا او هک رد هن سام عم

 (لاک)ردیدآ هنسکرب ندلاجر هدنزو یاخ (یاک) ردیدآ ناولهدرب
 ناکمو ماعم ۲ رد هثسادعم ینکتو یر زاویسانعم رکس هدننزو لام

 ردعطوم ییادنر بورا ی وص لیس هک ردهتسانعم کیا ۳ رد هنسانعم

 هکر د هنس انعم هدیسرانو ماخ 6 ردهنس انعم شروم شراقو هدیل ور ۽
 روتید هب رسی راک دید هصارپ 1 رد هويه شمالوب نیا بوش زونه

 ند ندیلاک هتسانعم تع ره قازو بونصرکسع ۸ ردکعچ حول رب ۷

 ا (الاک )زد هتسانع» قلوا مرهنءو قجاقبولوزو ندلاک ر در د ہصء مسا

 هدنتسعا دنزاب و دنزو ردیلباعم دف رد هنس انعم شاو عاتم هدنزو

 لبس هدشزو رالات ( رالاک )رد ةت اه هطاعسو قلغیجو نامعفوداب و

 هدنناغ یر ورم ناویحو مدآ روئلواریصت راب هک روذبد هرب ین دنرب وص
 ییوق هک روند هد هشاط عطسهو كزایو هةفو لوا یک هطیسبو رواوا رعسع

 اش اراک ( نکش لک )رار دا عضو هنسهاتک هعشج ضءبو یعابق

 هدشنزو بلاق (بلاک )رارید جد نکشالکر داولح ع ور هلبا ھه
 رد هتسانعم بااک هل اب مط دنلاک رد هنسانع«لاثتودبا اکو دسح هکر دیفدارمو

 هلیح یتیدلوا حور بلاق روناوا قالطا هدهناناوبح راسو یمدآ ندیو
 كندو كند ونارمحو هتشکسس هلباهدحوم یاب (یوب اک) ردتخل د هلا چ

 هدشغل نالیک هل يج (راطاک ) رولک هنس انعمرتباو نادانو رد هنس انعم

 روند هعضوم نالیکا یکسنلج جرو رد هنسانعهرازراک و لادجو كنج
 یس هلوتم ارتفرد رضحام ماءط عولرپ هدسدنزو شوملاش ( شوطاک )

 شک شازا هش رز واو راروق هکل وجرب بوب رغوط یک جاقرب ررازب
 هج اورج هرزوا شذآ هچت:ه> بوکو دزوجو نوکوریبو غابهداسرادتهربو
 (هتفلاک ) رداشتسمه لءف ند ندیلاک هلال ج (دلاک ) رارردنا بوداتیق

 هتفلاک هلهالعص (هغلاک)رد هنسانعم عام دلا لو یادو سو هتعشآهدننزو هتفلآ

 هک و روئد هرو رفو نوا ماخ هدشزو الام ( كلاک ) رد هنس انعم

ey 



 و

 یو دک و راربد بصح هد رعو رود ثالود هنکحوک كبو A لفيف

 نوکسو مال رسک (ولاک )رونیدهدیلاک هد ۵ دیس شل "رولو رواد هی هل
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 8 هلکنآ یک زونب و هک دق كراندا تماج قدا رولک هثسانعم ماج
 دوخ ابو هقلطمان هک روند هبیراق لوا هلمال ضط ( ملاک ) راردیا تم اج

 مال حد ( مج اک ) روسناوا ربعت لوط دیکر لوا شاوا توف یس هج وق
 فاع هدزابس ارخ روند هب هويه نانلوا ربعت محااه هلعح و نول نوکسو

 هدن اتس ده هدا زو رکنهآ ( ره اک ) زرد رورعز هد رعو نامش

 هدسا زو ههااح (ههلاک) رواک ندنآ هب وب یراکدیددب وجردیدآ هعلفر
 لسعلص هدد رعو ههلاق هدزامشردشوق یرلکدیدكيک وا هکر د هتخاخ مسا

 ه] -م ال من (حولاک )رد هک اق هد هنش وڌ نغصعص راضءب رود

 هدیکر و رصتخ هدي رع رربد هد غهرپ كجوکو روند نشود نیحرکوک

 سحر هلا هک یاخ (خولاک) ردزناجهدهلرسراف ىج روند قە رپ هجرس

 رلب دلبا ناب هلبا یس هتداح ر راضءلو دصارپ راضعإ یو زدن ا وب دب

 (كسولاک) رد هثسانعم روغواو نادانو قجا هدننزو سولاس (سولاک )

 رد هلض ناناوا رعت هل هل ر هکر دا الفا هلفا کو نیس نوک

 صوصخت هنقلخ لب دو زد هن-انعم هر و كاوح هلا هم نیش ( هشوا اک)
 شنشک هزات هدعب ررروشب هلا هکر سورا ګو دوو رب ردیعما ماعطعونر

 هدنزو یتولاق ( یلوااک ) رارردزک هنر روا تورو اق هدتعاب یی هنا هلا

 یوا كیکک هنعون ینابب رار درع ر ماوع رد ریس قورع» هکر درعص

 تایساو عاتسو تعاصب ۱ راو یسانعم قلا هدنن رو 4 ( هلاک )رار د

 هغو شاوا هلسف ۳ روند هنو قو شعلجالح ۲ رد هثسانعم

 رود هنشق بارش اص وصخو قد اموع 4 روتلواریعت كردب هک روند
 سذعاو شلروس ٩ روناوا بعت تاک هکر وند «روبراقو نواقماخ ٩

 هکر د هیففو تدسلوا (نادهلاک) رووا ریعت ناف هک رونی د هبالرت شل وا

 ظفاح یجد روک بوروک هدنن رو ىلا ( یلاک )راروق كالءاو قوعرلیراق
 نائاوا دهع هب یسهو_ و هک رد هنساشعم هتل هدست رعو هنساتمم نامهکنو

 هدشنروندیلان (ندیلاک) ردیصام ندندیلاک ,(دیلاک ) ردیلباقمهدقتردعب

 قاوبمارهناو قل روب رکسعو قوا شرومشراقو ج مموج رهو ق۶" راق
 شروم شراقو قشراق ردا وعقم مساند ندیلاک (هدیلاک ) رد هند رلاثعم
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 جاه هاوددو ییادوسو رد هنسانع نیشاشو نوب ونادالو هتدکرمس هلیاا

 س وتتآ ( سویل اک )رد هثس انعم مصاو رغ صو رولک هتسمانعم مت سو
 رد هس اهم واک ) هویااک) یدنلوارکذ هک رد هنساتعم شوذطاک هدنن "رو

 هدب رع روناوارعبعت یقامطر دیسالعاك هکر دیففس رغاهدنن رو ماب( ماک )
 ِت | هاشم یات ( هتعاک ) رولک هتحانعم دوصءمو داموروند كنح

 یههووداجردتالورب هد دسهرآاتخ هلق را هلاکت جوکو ردیدآرهشرب هدنشالو

 ا هج ولو دصقو لسمه هئ ارت ( ندیراخ م اک )ردرغاس

 یک ەس اک رد رھ شرب هدسهرآ اتخ هلما هلاک دره د ترو وع ۳ (ورماک )

 هد-راف (زورف ماک ) راربد ردوداح د یک اح ردنکسم وداج دوب
 لابقا بد اص هاشداب هدزو رادمات هل .سراف فاک ( راکءاک ) ردت الورب

 | رابدت ارت هللا رک رک راضءد یو ردشوور ندرویط عاب ءس و رددّتسا اعم

 (ماکاماک)ررید هشوق یراکش نایلوا صو“ هعولر یدرص راصعت و

 دوقار ( دوماک ) رد دیک ان تادا هدب رع هکر وناوا دارا هدنهڏوم هلا

 ردعسق حوا هاذ یف طیسد ردبلباعم بک يه هکر د هتسانعم طیسد هدننژو

 هکر دفع یرب و رد یش نالوا یورج الصا هک رد یقیعح طیسا یر

 طظ تلا مق رد یش ناتیلوا بک ۳ ند-ءاابطلا ةفلتح ماجا

 نوکسوار رسک ( ر روپماک ) هلوا لقا تبسن هرخآ یسازجا هکر دیفاضا
 ادرفثم رد هثسا م سوهواوهو دوصعمو دارم هل سراف یازو یافت یا

 رد باج ةا کاح هدننزوسومان هالوهح واو (سو«اک) رواک هاهو خد
 هدنلا مسرو یدلک نوحا دادما هبایس اقا ردقراعتم هلبایئاشک سو اک

 هدننزو همان ( هماک ) یدنلوا رکد اغلا هک رد هنسانعم دوماک و یدلوا كاله

 رخ و رد ر فو رع» هک رد-_یما ناح یو رد دشسانعم باطءو داره

 ندهجورک هثک وک تولاط راصاوغردتان هدا ردرعق یک یو واال کید

 یسادت ارارراق> هرشط هل رق و بوکحندب رقوب هدهد راررگنوتادنک
 هع هب ودا ابطا ردنا بسک ترج هدقدنقوط شوک و اوه رواوا لشب

 هماک جد هدس قسیثراق هلا ناریاو ردهرمهاب *یوقم راردا لاخدا
 قلطعو ردفراعتم هدنس قاخ ناهفصا هک ردیسا قق عورب و روید

 یک ارب قەيەح هکر دعس عاک هم اک ضعبلا د-ذعو رارد ههاک هد هلحر

 داد و مچ ر دلکد فراعتمهدراراددوب رار دزا د یرلکرت كوروب رد هلسن
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 مدقءندنوبرواوا عون جاقرب رقبا ماعط زمشوب هدناتسد رک هدنسسلاوح
 هلربس> ینیداوا ماه رار د یرم اکوب رلبرع یدنلوا لیص ةت لیتی ان
 ءاهو رداع یارق هراپ روب رد هعاک و كن هصذرب هدنغاکس لباکو

 شاشو نابوا نالب روا هش رغا تا هکر د هساسانعم ما لبا هصرصخ

 ردقورعم هکر ددنسانعم ندعمهدشز و ناح (ناک ) ردلماش هب همراتفو

 هدننزواناد (۱۱ک ) رواک ردصم مساس رانع قمر وڏو كعشاو قهژاقو
 كحوک و هنب وج كمعءاصو رد هنسانعم لاردا یی و قجاو لهاحو نادان

 امرخ هدتزو زاوآ (زااک ) روئاوا رم لکنیح هکر وخد هدهش رج راب

 .دلوقر ردیلصا كنب راهلاد هکروت.د هت وج یغاشا كن راملاص مزواو

 د3 هللادو نونوکس ( دناک )روشد هنر نالوا للصم هیهناد
 رارد یر تش تب وا رخ تاب ماوع رد ررطع رکش کرد اد دوس اتقح

 سا لد هدانعموب و رد ھ- اعم یک زاق ندعم هل اک ف ) نک نک

 هدشنزو رو اک (روناک )ر روا قالطا هد هداهرف هلرش رط ه اک رواک
 نوناق ( نوناک ) رار د نوب رم هد یکن رود هربنا هت نالبوق هلغ

 یوق هکروتد هی هک لواورد هنسا دم نادشناو قاجوا هدشزو
 شورو زرطو هلوا )سو لوءمو عاطیبالکو مرو زب رع هدانا

 کیا فورعم ند هیمور روهش هدنتعل ىنا مسو رواک هانم هدعاوو

 وکیات هللوهح یاب (ورتناک) روخد ینا هش رب و لوا نوناک هد ر ردا
 هیاهسسا ر دابن یراک دد هال و ہک کرد نو رزام مسا هدننزو

 زود هبدنسک یحاص ناماسو زاسو لامو لاح (راسد ناک )رد د-مقم

 مسا ندند واک (واک ) ررد كس لک همدآ ییسلد وب هدنناسآ لاقتروت

 رد بشار عاعو رداهب و رولک لعاف مساو را لءذو ردردصء

 نوساواراعسا نوسلوا ناسناروند هد هب هنس نوزوءو شوخ یتماقو دقو

 شو یا ید رد هم اعم رغم چول و فوخ هدننزو لالاح ( كاواک )

 شفرد یانو اک ( شفرد یناواک) رووا م-.متقووق هک هست یلاخو

 رد هنسانعم هنایشا یساوب شوق هلباارنوکسوواو حج (كرواک ) ردیففص

 ریک زابخ هکر دیشع كنابت یرلکدید هریک ینو ردریک "هویم سا هلبااز حو

 لوانت بواب شر هلبا هکر سرواوا هدنتتیهرا خریغصو لوطاندطولب رارید
 (واک واک ) یدناوارکذ هکر دیعفحم لاء اک هدننرو كوان (كواک ) ژردبا ۱
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 | هسحهبع ةکرح ( لولک واک ) ردهتسانم كليا لاّوسو بوروصو قمهرآ
 | هدننزو لهاک ( لواک ) رود بیضق هدب رع رد هتسانعه لسانتتلآ هل
 | ییبهرغ هک رواوا قع لواکب و رد هفورعم هدلب هک ردسف دارمو

 | یسهصارپ ناب وکه یس تیاورار د ناعوت هدناتکوترد هنسانعم ریکینشاحو
 | راح هدهعبارو هلا راربد د مرکلا ثارک هد رع روند هد هابل یراکدید

 رکذ هک رد هنسانعم كف راک هلو نوکسوواو ع ( كجتواک ) ردسباو
 هدیکرت ردن دموع ردکچوب ر, یلدانق هجالآ هلیاواو مض ( هنواک ) یدنلوا
 كسورعو لرد ځد یدروفوغآو یکجو ز ودقو یو یدروق لوباپ
 ندناساک هدتزو سومان ( سوواک ) ردیکجوب مریلا هکر هتسانعم

 | فیطاو كاب وردو نوعرف هدلوتر و دورع ضعبلا دنع ردسهاشدابرب

 ۱ روث د هد هن هنسک نالوا هللادنع نمدی ومو رواک هنن رلانعم بیو لرصاو

 ۲ «لراواو ییاهدظفلت هجرک تعاون رولک ھت رااطم تدشو زرشو هلعشو
 . (كوواک) ردع وا الما بول ورپ نک دوا سولف طخ سر نکلرونلوا ادا

 ۱ لوعاش (لوواک)ردلماش هسهلوم قالوفو e هنساو سوق

 | رلردد لاعوت هدناتسکر رد هشمانعه ریکینشاحو یاب یبهرفس هدنزو

 | لاصطوءاشداپ نو دب رف هلینعا هکر دیجروهد روهشم هدننزو هواس (هواک )
 کلو ی هاتخ هک وه دتمانعم كاسم هفانو یدلوا کات
 هرکنها واک هک ردا هاشنو دپ رف( شف ردیاب واک ) ردیکب وک كنس

 ناطیش باهارتا هدنزوهو اره كکافس اخص هک ردوب یلص ا رد وسام

 | ندسنعحو لاک بودیاروهط هضراعر هدنلکش یاب نال هرزوا قلوا

 | يدا رفع قعا هلبا ناطیش ماعت هنب ییحوو نواسم یروضحو تحار

 | هبهضراع لوا ن رازغم بودیا لتف سفن یکیا نوکر ه هلغلوا نکاس هلر

 ۱ یدلبا ل نو صوصخ و قاغوار :لرکیهآ واک قاق! یدیا ردا الط

 | هداوررب و بولوا یتراهم هدصاوخو قفو ملع كنءهواک زول نم هدلوقرب
 | شدا هواک موق رم یناهفصا مکحرب نالوا یمالوطدب هدروب نم ماع
 دص ردنادص مدتعاس بسانء هرزوآ ناتڪم یتددنوط هنکو ۱ نکرلشیا

 ۱ نابتحس لواندشا اصا شن آ "هرارش ب ا اج هداوقرب و تول و قفور

 هنن زوک هلب رثا دالوا تفرح هصالخ بواوا ادب لکشرب یینصاخ هرزوا

 رار دردی ردریب راش ءب و نالبق راضعب هک نات لوا بویعروک اید

 ¥ هو درمصرب
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 لبس نکنا لو دح و لی نکا هرطق هد دحاو ناو حورخ توله هغرصر

 لاله یاو سالسحا هت بوروتک ینودرف نامه توا وا مظع

 یدلیا نیب زتو عیصرت هلبا رهاوج بوتوط لاف یلع لوا نودب رف رایدابا
 رفظمو روصتم هلن کر راه و تولیکح هدشک وا هدک نیک هنسد راب ره

 دفاضا تودیا طول هلع لواهاشدان نالک ره هرکصا دی یدنا رواوا

 ردسرف كولم رخآ هک کاک هننامز درد درب یدنا ردبا نن هل ارهاوج

 بیصا دم السا لها ؟یدرا هد ه.هداو دوو یدیا حش رع هلا رهاوح رحب

 كىاو قعهناث هدتزو ندواح (ندیواک ( یدئاوا مد زوت ءارغلا نيب

 رواک ةد ا سس و صو كعساو قعهراو 3 ته رفحو

 هلا 4و درک و هلا لا وا رد هشس اعم كما هدرزا و رازاو كحاو

 قم وقنربآو ترغو هلبا 4 نیشو هانګ یاب ( شب واک )نوساوا
 هکر دیفدا محو هدخزو ساک )ی واک) روئاوا ربا تالوک هکر وند هفرظ

 ۵یشوق قح رص قاطم هد زارمش هلو 3 )ك واک )ید اوا رکذ

 رد ساو ناو ناص هدننرو هآ (هاک ) نوساوا هسرولوا یو هنررب د

 فال( نداد داب ها راب هاک ( رواکرما لء3وردصءمساند ندیهاک و

 هک قایق راذفاو حدع هل ندلاوحا شمکو كانا ناهاسو فاذکو
 قل رط ىلع نس 1 لاتقا هتسکرب رد راو ربع) ول د هدرچ الطصا

 هتک ۵ و رولوارممد رو رواص نءرخ شمک هدک دلیادارپا رْیقلا

 ییا نام هلءاار مع 4 رهاک ( رونوادار |هدعق وء برف جد ندادداب

 یدلوا اکا هلغلوا هصاخول هد هند رم ردن داب رتهک اا ردها سام

 نوک هادرط راغاب یوزر روح یاد ردع فور روح رل ڪر یو

 قو ضعبلا دنعور درشع مود رس هدند-ذع راضعب و ردیحافا قاو

 یک یچباغا قتسف هداوقرب و روالوت خدا لڪ اوس ینا رد بروم ردندنعوت

 زرد تد راکلا كراس نوعکتآ اش هدر باک تب رعک ردیهعص كجا ار

 هدقدنقوط اوه بودا عب نو هعشجر هدنتم* راغلب و سور هدتاورر و
 حایصم هدد رع رد وا یراکدد هصاخ یاب رهک رول وا دمحم یک مخ رھ

 ردفان ه-تلع ناقرب ییادصتسا رند ذج ره اورو و رود مورا

 هدننزو ناشوهام ) ناشكھاک )رد ردص» لصاح ند دره اک ) شهاک (

 EEE EEE ی او نرو رشید
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 ۱ هرک هد رع ز رد بطاسم ضات لکش e روک هدنزرط لو هریایسآ

 ندنعاعحا کک اوک هدرخ ررد یو راد>احو یس رغوا نا ع هدیکر و

 هکع هک ردینو»أ لالخ مسا ہلاھ رک (یکەہاک )ر ونت روک هرز وا تهلوا

 ( ناکنهاک )روند رخذا هدب رګ ردنا نالوا رول لورا دکمو یناعص

 وهآ (وهاک ) یدناوا کد هک رد دنسانعم ناشکهاک هلن ون نوکسو اه جن

 اموگو راد سخ هدد رعروت د هب هرس ناثلوا ربع لورام هدنت رو

 (بک وهاک) رون د هنو بات نال وق یس هفیجسوحم اص وص خو هزانجو توات
 روند طو هدو رک رد هيس اعم توات ها هدح وم یاب نوکسو فاک مع

 یدعمو مزال ھن رااذعم یّیلسک او یاسکا هدننزو ندیهاح (ندیهاک ) ۰

 ۱ لوف عسا هدننزو هنا ( هناک )رد AE یجداسکا ناجح هاگناح رول وا

 ید هساک رد هتسانعم كعد هالا فرم صام ند یکرظن هبهدسکرب رد را

 هکرد هدنعهر یی رع فاک لصتم هد دد وم یاب ناب یعطیا )ردا

 ( رد هدنرکذ ه>وتفم فاکلوا باب ردلعشم یتیاکو تغا جوا یللاهدیابجوا
 (وهآ نارزارت باک ) روند جد هرغآ و یحادروآ دن رو با (بکر
 می مسر وید رد هباک ندراق ناغاب دیسک دریک یبحاص الصْفلا دب وم

 هدب رع زرد هیاک راضهب ردوراد فور هلماوب هدننزو هیارخ (هاک ) |
 رواک ند هرب زج مان طهالش ندنربارج نيچ یسولا رونید سورعلا بح
 هدالف (هداک )راریدربب یلقر وق اک وب راضعب ردسبا و راح یهربط
 ادا هکلشکناک هللوا كشوکو قشموب هدتاغ هکر وند هاب ملعت هدننزو

 یجوطوا هدننزو رازه (راک) زرید هزاک هعاعراردیا نامداو قشم هلکنآ |

 راک )رد بک تر هلذاک رکو رود هسهلوةم یعتلئواو ۱
 رهن راسوموب» هکر وند هفرظ یسهلوقم هفکو تدس لوا هدننزو هرارش
 قاربطو ردصرق ییبدپاب لاب هک روند هد هنت وک یرآوراراتچ هراوطبویق

 ندنفیل امرخ هدننزو كاله ( لاک ) روند هدیه مشعو هغدرب و هغانح

 رد دنسانعم لاک (لاک ) روخد هساوالثم رامالاپوطالاهو ناغروا شلکوب ||

 (زک ) یدنلوا فیقوت هلغلوا هللا ریسک یروهشم هدننزو تدس (تیک )

 شرب وق هلعجواب نوکس (ممک )رد دنسانهروبکو نيج رکوک هدننزو رتفک |
 ششویلءرو یزاغوب و یسهکحورونلوا عن لو دک هک رونید هکشا سک
 رد هسانعم مک (دهک ) ردتفا هد هلسراف عج زرید هدهاویحاپ راچ نالوا

 هک محو # ۱



 هک ۳۳۳ ¥

 هدهحاغا قح هردشزاقاب روجحو جمالوب و قد وسو ردتف) هد هلوهراف جو |

 زوم ۱ ردراو یسانعمترد هل اب نوکس(دیک )روند ح دهد رعرو-د ۱

 رارردشواب هتسد دلک زا رلیج رقاب و رایت وق هکرد ےل ؟ رد هنسانعم هب رفو ۱

 رد هند یرلکدید لاقتوط هک رد هن ا مشب رس 7 رارید م ھا هژق ر ا

 || رد ها سانعمرکج هدب رع هلن اب رسک و ردهشحانعم ۳ رشت 3

 ه صاف ردن ر ی هک روت د هنطسو كىا دصاخ هنطس و كءشرهو

 دیک هدشزو ادرف (ادسک ) روند هدهنطسو كلامو روتلوا ربع

 رارا ب ییسشرت ردنابن ناو ارم عڏ هریک هدننژو رظن ( رک ) ردهنساثعم

 | ردمقا هنتلعر زانخ رد ا ربع رابق هدنرابد بلح روتید قصآ هدینرع
 | ندتلآهرز هدنفوكنج هک رد هنسانعم ناتفخهدنتغا یولهبهلاب نوکسو |

 | ولشاب و قاولشاب هدیب رع هلباب فو فاک رمسکو رد هءاج یلقو ٤ نالیک
 (ابریک)ردهنسانع تحظعو قاواوا هلی !اننوکسورد هنسانع قلوا نسمو
 شا ابیشآ هربک نعد ردهشسانههربک شا هدشنز و اهرظن هلا هدحوم یاب
 اب حق (لربک )رد رلکدید شآ هجزوپ هکر دیشآ درغوب ابتسام رد هسانعم
 هدناهتصاو كهوسراخ هدزاریشو كح هدب رعرود هنکشرومد هل اارو

 هعاروا ضراع ندنرارح یداعص رد ربع الا صح هدنرابد ترغءو | وره

 (تسک )ردلدنداب واویدناوارک ذ هک رذهیخ ات اب یک (اوریک) ردفا

 هل وش زر د لظاح هدب رع روند هنزوب ر ق لهجولا هدتزو تساا

 رد هتسکر انشا بط یدووص برقع ندنر ترد یدار هک رردیا لفن

 || یدردپ یرادعم مرد کیا بور داوی یزو راق لهحوبا موق رم تعاس

 || ینوش> بواد ندنر رب ردققن رط هکر اردو یدلوانکاسیجو لاخاف
 یترژواو دس یکلد لوا هدعب بوردلوط هل-.غا قز هرکصتدقد راةرح

 هدنعو صخر هش دوست هسالوا كرت هرزوا شنآ هصناتیق راد هرب بورلریجخ

 ردا یبآرب یرمغ تالظنح تسک هدلوفرپ و زلوا با ضخ العاندنوب

 روند تسک جد هه اله ره زو زرد امت هلا لود هغرق یو

 ردنامت نانلوا ریبعت شیب تبان هدسابج مان له اله « ہیچ لهالهرهز
 هدالضفلاذ مو رردیاتبسن اکا یرهژ نالوا رث الا یفدرهوردلن اق ےس

E(هتسک )و(ونسک )ر دعوسرم هل .غو ق كم اه کش عر کشا تسوب  

 هدب رع رد هنسا هم تسدو لا هللا اب نوکس (كيک )رد هنس انعم تسیک



 هک ۳۳ %

 زود هحار هد رع هک یسانآ لا نعد تسد فک هدلوقرب و روددب

 زرد یرد هنب رک رولواحسق کیا رید ه:شوق كاکک هل.سراف فاکو
 هناشوطو هرایقاسمزب (ناکبک )رد رعم حق رولوا یس وا ف.طا هدتاغ

 كن زلخابا راوط عمتح هدننزو هدد (هبکنک ) روئلوا یقالطا هرز هک یکدحو

 ناغارصص (صاقر كبك ) روئلواربیعت ینرویک و یترمک هکر دهباکح ندنلوص
 لغ رحم هکر د جارد ےسا هلاک محف (رک کیک ) رد هباک ندنآ قاب واو

 نکاس نونو فاک عتفو اپنوکس ( ریمنکبک) ردشوف یراک دید جا روٹ
 لس هداژو رد هنسانعم نخ الفو ناص هلا هلحهم یارواب و روس م حجو

 قالطا هنشوق جارد راضء# روند هدهشوق ناحوا نیکسک و كکو

 ناشکبلجردیک روک نو هک رد دنس ان لوک هلا اف ( لیک ) راب دتا

 قاد ودو هزغآ رفآ هلل و ةللار حق )م درت وک ) راک ناکرت یأ ماو

 ندقلآ رولاتفش قاردو كما هرزوا هاود راجخو دیق ی بولوا هغادود

 (باراورتوک )رووا قالطا هشرلجوا د رکو قراص هللادعضو ردهباک

 نرو تّکندشریاو ند اج باناپ وردا تسع همام بااپ هلباواو
 هدنارږاو روند هکنر یامولوک هدشزو دوس ( دوک) روث د هعطوم

 هل. سراخ یا (تشددوک ) ردفورعم هلکعد دوبک هوک ردبدآ عاطرب

 هد زور وک (ردونک ) ردناعآ دو (راصح دونک) ردهاک ندناعسآ

 ضعلادنعو ردیاادغینآ رلقلاب هدرخ رولوا هدوص ر دک جو كج وکر
 كوب رب هدناوررپ وراررد ید راهوب و راو اروند هنشوق نیا

 یرلغلاب هدرخ رد ازوهظ هک نولوا نیت زدنوک رواوا هدراوص ردکحوب

 هدنئزوهدون (هدوک )ردو اک ندناعآ (تشطدوک )ردا هخعط بوتوط

 نوزوم هدناغ یاد ردیدآ رجس كجو رب ورد يما ینایوچ كب ایس | رفا
 هد اوزر و رل بړ درد حاغا هرفرلّصءب و یباغانوقروس یو راّکهب رولوا

 یهو یرکا هدشزو سوح هللوهحواو (سویک) رددوکس یناطلس
 هلا 4ل64یاح هث ر فاک هام وب هد رکنا-هج كتهرفورد هتسانعم

 ردشوقرب كنردوږک هدنس هنج هج ا کرو لو (كوىك)ردەوس ره

 یدد روند شوق تادکک اکو راضب رولوا توج هلا سنج قال-خ

 هکر د هرمق هل ا دیدٌشل و ردیشوق طقتا هکن دتنا رس هات خرسرلص# و

 روهشم هلعع هدننزو هبح (هبک )روند حلملاوبا هد رع ردیش وق ر اغ وط

 + هلناوا $
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 هايس روناح یراکدید نوم هدشنزو یبص (یک )یدناوا فوت هلفلوا

 راکش و رربد هراوط یلمرو یزاغو هدانزو هم رد ( یک )ر دیعوت
 دب زو (دیک) ر واوا هد ناک ش هکب ردتشا قج شاو هقرا هکر د هئسانعم
 یرهراب نول او شوک ر اود زربد مهل ے٥ اع هک ر د هنسانعم یک هدننزو

 ندءانا ونک هدنرو گرید رھ( هک ) لرد ید هات وطو را رردشاب

 هنسلا لصف رب رع رودد هنوک یرلک دلا هدا ز هدنر 1 طا ہش بو دیا عج

 یر, سفرک هل:اک حذ جیگر رونلوا رب بعذ لب 9 هل لواوررب د
 | هدزامشو عدافصلا رهدو عیسلا فک هدیب رع ردیدآ قوا ندعوا

 یسانارایجتر و یکیج اوتسام ہ دیکر او كسوم هدن اهفصاو ن ارو سک

 اضص نیع و را رب د وا نوک ودو یت وا هغبر وڏو کچ نوک ودو
 بلعللا ءار الط هلبا هک رسم رار در دند لاڏ مو" یروب نم تابث ردن دعوو

 نارمشح ر درسا هو هدنتغا یاب رسم یک دل ور و ر دذا هنتلع

 اکوبیرلق دزاب کبک وید نو دقو ط ءووک هرلباک ارهاظ ر د-اکوم هرزوا

 لاب هدننزو تبج - (تبک) (رد هدنرکذ هر و یکم فاک ی باب ) رد قم
 رد هنسانعع قارب هززوازول و كع لیلذ هدب رع هلبا فاک فو رونی د ا

 هد هولا صلاخرولوا ناب هدنسهدام یاعت هللاءاشداردد رک وک تیریک
 ضارعاو كل کج و كع ودنداحرب هدننزو نیس ی رک

 | (رد هدنرکذ هم وكم اک ثلاث بای )) رواوا جد یدهتو رد هتسانعم

 هر رقرپ ندننافضم روا هدخزو نادوهج هالوهحواو (نادوبک )
 كم :اتماج رل ءا دنت رو هم (هک )روند هد هنتوا لروجورددآ

 بوعاق یرق ولو ه:تسعرابق كش شرھو روند هن ازون وب و د شش
 هرزوا تفصوب سەت كياسبث دوهعم ردی رحم هیق ارد هد هنسسک وب
 | اج (اتیک) رد فل هد هلیسرافیابو هلفیفت و یدنلوایقالطا هبت هلغلوا

 روند فطات هدب رعرداولح عو لرب هلا هاشم فاو ناک یاب نوکسو

 ارلح قآ رد راو یتسا ج اقرپ كنوب هدسیکرت راراپب هلبا قاسفو مداب وزوج
 تودبا فب رع ییاطسق نال وا یی ردم ایک هدراضءب اولح یناعپ و

 ماصوصو رکش ینوا هکر دهعاک عونرب اک هداوقرب و زرد اواح ابف

 رارید فیاطق اکوب رلب رع راربدهفیاطق كع هلی اب سکو راردباهس زت ةلبا
 لا هحوتفم هادت«یانو ا ن ا ) كتيك) راربد اک هشاط لت

 e : حس سس سس سس سس سس سست
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 حالصا یشاطنم رک د هاکنآ هکر دنلآ ر و ہدرب لواورد هنسا هه هنزا سا

 تمهشدد هک اے الصا نشاط نهرکد رونلواربء یکتشید هدیکرت راردیا

 هدننزو هک (هدیبک) رد هنمانماتیک هلبااتعف (هتک) راردیار بست

 هب هناد شارواق هکرت ردنوا شارواق هکرد راکدد قب وس كرلب رع
 روند هد هوا هب راو دوو 2رب قاطهو رار د تواق هشواو هقرواق

 فاکلصتم هب یسراف یاپ ناب یجچوا) ررید هدهب هرات و هروغلپ و
 هحوتفم فاک لوا باب ردلهم یل نوا هدا ییا هک رد هدسذتر ېب رع

 نالصقرب و3 ییعب رد وجسد مسا هدننزو لاله ( لاک ) ندهد رد

 هد-تزو نابق (ناک ) راربد ځد یشوف ریمغب و یشوفدنوب هک ردیثوف

 ساط3 هدب رع ردنا مع فورءهراربد نا یجدهدیکر هک ردیفدا مو

 رارید ھ ےک خد هدیکرت هک ردیفدا مو هدشرو هچفک (ههک )روند
 هطاروخوعالو نابذهو نره هدننزو یاب رک ( سارک ( رارونالو رابعا

 هک نانلوارک ذ (هک) رد هذحانعم موق رم كوبک (كوک ) رد هتسانعم

 ( صوصخو نوع اموع ردزاجهد هلذیفْصو دیدسشت (یک)رد هنسانعم

 رود یک هنوعم ید هدناسدا ده ءا او ر وند هول ہا ہس كنوعم

 فاک یناث باب )رد هنسانعم فاطتخاو قعاق هدننزو ندببط ( ن دییک )

 هد هنج راخولخ اد لرغ و رد هنسانعء نهدورغآ (بک)(ردهدنرک ذ دم وعدم

 هدرب ناللیزاب بکردو ی راخهدرب ن الب زاب بک و هک رد وب ق رف رونید
 مود رم ردتغا هد هلفیصو دیدشت (هک )ر دب رعم بقرددا م یلخاد

 رع فاک ل صم هاش یا ناب یګد ردر) رده نسانعم هک

 فاک لوا بابر دلش ییاکو تفل شب زوتوا هدباب جوا هکر د,دنسر
 ۳و نیطالتستخ اهوع هدننزو تل (تک) (ردهدنرکذ دوم
 هار رح ناولاو نادیالّقو همرص یر هروا رود هات كنن راهاشدنه

 هدسکر ت ردیلوب وص نالوا هدنتلارب هک رد هنسانعزب راک و رولوا هعلشا

 رد هنسادعم دن و هتسارک و روندنکدک هدیسرافهنازاق زب راکررد نوغوآ

 توتکم هدتغل دنزاب و دنز هدشزو اتخ ( اک) رد رکتکو راکتک هرکلود

 ندلاجر هدننزو نوطالف هللا هد = وم یاب ( نواک )رد هتسانعم همانو
 الضقلا دن ومو یرکناهھج ك-:ھرف رد رلعسا یداقرب نداساو صغر

 ردیس هدلاو رادنفساو یسدجوز بسانشک هکر د زق مور زم ق یرللوم

 < ود #۶



 -(هراک) شابا مسر هلنات یاب یلدا یحاص سرا عج راب ایا تات ود
 رونللوق یسهاپس ده رنک ارد هب رح ر هد-اکش تشخ هدانزو هرازه

 رالات هل ( ماک )رد هنسانم هراک هلسهال (هلک )رده( اراک یترهش

 هدنکوا هطوا یناقوفا ض و هرزوا كرد ترد نده هک رد هنسات م

 زوئلوارببعت ت ہد رج الط صا کندز يش نالا ند هس هش

 رد یزپ ناک هکر دفورعم هلبا اتم یات (ناک ) روند هد هب هاشناوندو
 هدنعهوم شاق رد, ذاحقرعو قب وطرندندب ردسباب و دراب یتعمط زونلوا
 لع هل.کعو ردا شر ید سال لوس هد صو زاب و یتدر دح

 لبا یاخوات حد (حک )روند هد هم ناکژارد دقت هدندب تگ

 كراکرو الاحرار د ورق هدناتسا ر ردیسورق درغوب هک رد ہا ھا كو

 هد هلون یلدا رد كشک یرلکدد شک و هايس كشک یراکدید شک هرق

 نشاح هلبا ا رسکو یدالوا رکذ هدنسهدام هک رد هتسانعم زار شو ردتهآ

 هدرشه شازوس لوا ( رسش حب )ید اوا رکذ یٌجداوا هکر د هنسارع#
 هکدعااضتقا یک شک رردورق بوم زوطو خاب ودنس دنا هک رود

 هر ازش عا و دس هکر وند هشک لوا صعلا دنعو زرد اق دف هک

 ندعو كاکرا كنح اغا ماح هکر دنشدا رعو هدنزونارط3 (ناتک ) هنلوا

 نازک ( نارطق )رولوا لصاح یخدندنراد انازراو ےدرآو ردیا نالیس
 یات ( ننورلک ) ردد ھم یسالط + هود "رو واو لا یهلهک رد رم

 قعروطو قلاقو كمك | هدنتفا دننراب و دنر هدننرو نکشواهب هلبا شم
 كجوک هدستغادن راب و در هدشن رو سقف ( سنک )ر د ةا فقوتو
 هداوا یا عم مرا مح-  موق ره هلا هد نیغ( غ د هتسانعم ریفصو

 فتک )رده اک ناکا طا ورورس راهظا" و رر فذک ) ردفدا مع

 رد_هضو» كعلک یسهناخ كوا كرا هکر وند هن اب یروموا كن ( هراس

 نیک رچیاروب و هصق یرلقانا هک ردنوف سنجرب هلبادانثءیا حح (كتک)
 ہد ده ناب رو رد صوص هثب راف رط ن رګ رار د دعت هد رع رولوا

 راه کو د هوص قئالوب بورک ندکلا ییقودصسم هکر دهلآد عو لرب كنک

 هکر د هشسانعم رک دورد هدن رو راتفر ( راکت )روا وا ناص مص لالا

 (نکتک) رد هنسانههراکتک (رکتک) روتیدراح هدب رعرار درک لود هلق رڪ

 E او اره یسطو وص کر ساتم ےک راقر راک هد "رو نر
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 ۱ روند لينا قرو هدب رع ردیغاربب تب وج هک رد هثسانع» هم“ و ةا نوک

 دنعو رد هنس :.ء یاعصر ارسآهدم رعوراردنآبا صحن : رز ورپاهاکن اراب راق

 (رنتک) رارد ا لاخد اه هعسوردن ابر هشه هعسوردلکد دعسو مک ضعإا ۱
 ندعاهب رد هنسک لوکا ولهاک و لح عمو لس دنزورداف هاب اه دح> ومیاب

EEید رع ردشود یراکدید « و ا ر  

 | قاروج روناوارم ەن لاس ۳ هکر د هنساتعم بارس هدننزو مصح (رتک)

 روئدهدهرقاروش روث رو ک هدنلکش وص هعق ر: وط سک عاعش هرار

 ماح هکر وند هئارطق هدننزو نارب ژو (نارمتک)ردیدآ شاو سنجر و
 هزنک هلط رګ هدیکوت هدنزو هر (هرتک) ردع وطرندانالیس ندنجاغا |

 هدننزو دا (ےتک) رولوا لصاح ندنجاغا نوک هکر دع یرلکدید

 الصا ندنآ هاکملکرد یو هدا هک رود ۵ هب رقو مو-اط لوا

 (ردهدنرک ذ هروسکم فاک ینات باب) روش د هدر قاروچ وه یمرصوص
 ردیاطخ هادا ارو تاو هطبار هکر دف ندنراذلکارت هک وتامک (تک) |

 د-_رسراه تافل یحاص اصلا دن و یو هدننزو هارد ) هباتک )

 هحولو یرد هةفو ربا و هرزوا دغاک هلل جو بویلبا تد هدنسهرمص
e :ردهنابا ناب ولد رارردشا هراود هکر وند هطخ نالوا ديد  

 هدنرزوا بالودو هدرادعنجو هدرانزو رورد یالابو هدراناوبا ق.ط هدعب
 یک جم راتو راصءاو تابا هراس ر لوا یدالوا لامهتسا 9 نالوا

 ناشوارکذ (ناک) راردبا هدراثدا یراکلق هدرخ ضب و ررزابر هنس |
 كرلم رحم هکر ددنبو یغاقوب لوا هدننزو بيهن (بتک)ردهثسانءم ناتک |

 روئلوا رمعت هلال کروند ید هقوط رومد كجرک هنیرلنوب رک هنغابا |[
 اک مصرا نوکس ( وتکنک ) (ردهدنرکذ هموصم فاک ثاات باب)
 هل فن رڪ ردناب یراکدیدرتعس هدب رع هکر درسا يتوک اک هداتغا نالیک

 با .دنلزو لعج (لسنک) ردب رکدید یتوا كکک ع ورب روش د عاص |[
 تكسکوو رولبکح هدنکوا راک هک ینآ لد می ردهنسانعم تدنح |

 های هدیرعردندنلبق عابا (تعو تک )روند جد هسایفب و هيه

 كج هبدرزکب هنالف هبعع س" نالف الفم رولبوس هدنتقوم كنظل

 جی ا روند EE ؟ نالش تعموت تی

 < ص. ۲



 نام یش! )رد هنسانهربتک نانلوارک هد هح وهم( رتک )راو دلت سم

 ی رکب هدیابجوا هکرد هدر یبرع فاک لصء هی رع مج

 هدننزو ج () (ردهدنرکذ هحوتغم فاک لوا باب رد-اعشم باکو
 نکل روند هد کا قلا یتا عور ورد هنساشم نو یرا

 ندعازولا صوصخو لاکنحو بالق اموعو ردعد اش هدکسا ما یلامتسا

 كج هکج بوریدشلبا هدقدناح هن رلیک نمد كرلیڪک و كاج هکجزوب

 هکر ولید هب هضم هدزو هیارع (هباسیگ )روئلوا رعت هجا روش هلاکنچ
 جدوه هد رع رازب هني رزوا بوناچ هرارطاقو هراهود هدنلوپ هک اینک ا
 (ددغآےک) ر دلآرو مدرب ندنسچرسکو هلان هدننزو زا 0 8
 ردیلاتفقهرز نانلواربعآلاقوح هدیکرتکر د هنمانعم دنغارق (دنکآ مگ)و
 (ءواگ ) رایدید دنغآ مک هلب را ندکببا قحلاو ماخ یتا وشح ایرٹکا
 یترو هغرق هلع> ج (كوگ ) ردیف ها هک (دیسک) رد هنس ادم هاك

 ۵ اصندحاغآو رولوا یرویسو یرکا وا هک ردنلآ رومد یراکدید

 یوا لواوردهدنرب ینانع كليف زرونالوف لیبف هلکنا رانا لۇ ردراو

 بصذ هش هتروا نادم هک ر وخد ہد هجاغا هد_اکش ناک وج یرکا

 زر دیا قیلعت راز وآ ندشموکو ندن واو راراصآ یبقرب هنشابو بودا
 لبطو روسلوا لنا هراهز وآ لوا نالوا بصم زراتآ قوا اکا رازادناربت

 سورخو كدرواو هروطو زاق كاکراو روند هده هرط قج هاح هراعثو

 ندنعو فدصو رود هدهلاکنجو هالق یاطو رارد كك هد هنس هغی

 هدزارب شو نوزاح هد رع روتلوا قالسطا هدهکحو یلکوع" لقوق
 گ )روند هد هنس لوم زولاوقو یسدو بوک كجوکو رار د كص

 هدنزو هل هب ( هلک )رد_فصو ارالد بوبح هزات شور هئادنوا (ءالک
 وراد رب هديدنه نازو روند قدةع هدس رعروند هش وق نصوص

 یاع « دانعمو راضءب راربد جد هلحوک و ۳ ول هغ رف هدیکرت هک ردسا

 هنیرز هکر ددابنرز مسا هدننزو روبص (روګ ) رلیدلیا تیاور هلبا هلمهم
 هرول ن تغلو روند روذاکلا قرع هد رعردک وک ییاود نالوا ربعت

 یتوا لوبنق هک رت هکر د ےک اک مسا لو? (نمومگ) رارید ردیدنه
 هدي رع رد هفح هکر دف هوا هلوج محف ( هوعک ) ردا یراکدید
 مکو م رک رد هنسا_ د ناوئسک و هدننزو ء دو ) ےګ) روند حدوه



 راردبا ربع قاب راضپو لرردیک هنآ هدن ران وک كنج رونلواریسیعت
 ( ردهدنر ۳ هروسکم فاک یاتباب ) رد هئس عم ےک هلنوت (ني )

 روند نیک هنلوا بترت ندنوا لغان هک هنسذ ره هدشزو نهب (نیک)

 هکر دلو ارب هک اس حج )£ )( رد هدنرکذ هموعصم فاک لات باب )

 یتیلئواو راراراص نب ۳ نفت ] هل قعیح ارك | راف الوو یا

 رديت تفعص نا واربع ینشوارداح نعل راردنارمسفت هلا قشا تابت

 تاور دبا و ۳ وز روا د ت هدیه تشاو

 ادب اک هاک )روند هد هفص وب ردقکو ضاسی رلکدید ینو

 هک رد هن سانه هد هرن وه دندو هدنقر هرواوافدارعهد هد[ | £ رهصو هو

 ما قتواتو رولوا م اسهغتسا ادا یکه جو رد هسطبار ءادا یک یظفل
 هک رد هذسا :می.یناک عف و رد هتسانعم لع هو اجره : ۹ .رهرولک هنسانعء

 هدد رولک هثساذعم اج مادکوروناوارم بم هلا نخ هد بیک رداکنا لک

 وک هک ردتلعر هدشن رو كولس (كوک) رولو| كعد هدلګ هنو هدرب نو
 رول وا ثداح هدرمط یراک دید اسد روند الا رع هدب رع را رد جد

 ردنعا هد هلعح ممد رد ةه: ساله مولا سا رو اونی هلو> سسک (هدرک)

 كل (كکع) ( ردهدنر ؟ذ هحوتهم قاک لوا ِ اکو تول

O ETو هتیرامواط وضو ھو  

 زو لوکس )لر ارد جد ردکشمردبا هرابهراب هتروآوب هدربن

 رد لوک هس اک هنخاتح ی او رد هثسانعم ادک و یبشأد هک ردیفدا رعو

 یاباو رلربد عرقا هدب رع هکر وئرد هب هسک < زاط ی سای هلو (لک)

 رکذ هکر ددنس انعه كو ادب دک نالوا یدک یرکا

 ال٠ هتلع ل ےکو رد, دآ هب رقر هدنا-هفصا هدننزو لیغ د رک

 راه ویسورانابح رب ری ردءا روهطهدت ثا لرلقج وجا رک اروتیدهد هب هتک

 كةلخ هد د ة (لرک)رع لیف در هرکصت دقدلوک وا رافیح

 هیذسعلح زرسکز وب هدننزو هک (ه هک) رد صقر یرلک دلبا ربع هنجروج

 یزاب هچک نومیگنآ هنود واوب راراثب وا زود هدرا ههک بابح | هلکنآ هک رونید
 كنه سا روتسهر (ندرک لک هک ) ردلفسا كف هک ردهندانعم زو راربد

 اد:همو اوت هدننزو ربزو (رمع ؟۰) رد هناک نیسم اوا راک-شاو رهاظ

 7. رس تم هست نر سس نبسع سون

 * و #



2 ۱ EE 
  ۱یا باب)رد همس ام رک ا لاد (هدرک) رد هی انعم موملا سرو

 | ردماعط عونرپ تی نوکس )ی (ردهدنرکذ هروسکم فاک
 عاب هداسو شامو 2 رب ردص ودع ات وه

 ۱ تاب) ررروشب هل

 | رده:سا-نعم یهام ساف لوب قاب )کر 5 تفاک

 || ردبا هراپ هراپ بوسک ییراهب رقوص ردروناج كجوکر هلو> ع( لک )
 | 4+ لرد د نکو ل هغرق ردوزاد قورعم هلعا وب هيج حض (لک)

 ندنهحو ردر الا عل مس وی ك وک ودروق اک ردو 1

 هدهحوتفم هلوج محف (هدریک ) رربد یخد بلکلا قاخو باکلا لت اقراب رع

 | فاک لص هر هلم هم یاح ناب یک ړ) ردهنساه٥ هد راک ورشم

 لوا باب رد_اچسم ی کو تغا زوفط هدیاب یبا هک ردهدنسر هب رع

 زا هیلع تقيةح مشچ رونم (تدیرش لاک ) ندید هو

 اأ باب ) ردنراشا هنب رافرشا فرط كثرت رمضح ةيحملاو ةولصاا لضفا

 | هدوراد ع و ترد هل ااح نوکس (e E) (ردەدنرک ذ هموعص* فاک یا

 || فور هلبا روألا ناسا نالوا یس رع هکر د نارو اک لوا ردکرتشم مسا

 : گارد دید كش وکناج مع هل تب رع ۵ع هکر د شوکنز رھ یات رداد

 ۶ رعت یصت هکر د۔ارحع لدرخ ثلات رون درا فا ناذآ هدب رع ردنا
 یلورام كشا هدیکرت رداساخوا هک رد هپ وج هب وه عبار رد هناد نائاوا :

 || ددنابن یرلکدیداوج اوه بودا فب رع یو وچ هب وه راضهب وكاکاو
 | یکم كنوراد یراکدید نالوسخ هک ردیئاع ضضح (نالوخ لکا

 | تورزنا ( یسراف لک ) رواوایدنهو یکمردعون یکیا نالوخ ردیعوت
 شة دنرپ ردلیل تا (دنرب ییک) ردغ فورعم هلا تور مع هکر ديما
 نداوه ترودکو  ندلبا تاطو ندلوا تالف ( خرج لک ) زرد هب هداس

 ادوه (ال-ک) رده اک ندلیا تلط (بش لکو زور لک ) روا واهاک

 فورعم هلبا روا ناسا نالوا یس رع هک رد ناب زواک مسا هدشزو

 (کر یوم هو یاک لوا باب ردلعسم قفا رک هدا جوا

 قحوح هلکنآ بوزود ندرا هس ضصعإ هک ردنروص لوهمو تشز لوا

 هل.سرافیاز (هدنز 5 ردیعما هدلب رب وراردیاریعآ وجوب هکرت زرد وقروق
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 هروسکم فاک یناث باب )رد هسا عم ناطشو ود هدشزو هدنرش

 یب هک وب یهاکو رددنمانعم ولو زسناطو یبآ (ۓک) (ردهدنرکذ

 ققارب یثش نالوا هدنرالا دوخابو نوجا ریسفنت یرلةجوچ ند هن سرب
 مسکو اخ نوکس (نکذکا ) ردهدنرپ یربعت هقق هدیکرت راردیا داربنوءا
 د وخان و هدنلګړ فن ند هنسنر هکر د هدنر یرمعا : هد هعقهراعح وح ها یاک

 هیاکح جد ندهدنخ 2 روان وس نوادر یە: نالوا هدنرللا

 هکر دنانیرلک دید قا هغو( ؟ )(ردهدن رک د دمو صم اک لات بای )ر واوا

 هرفحشروق عر رولک هنسانعم مرکو رارد یدرب رلب رعرار د جد یتواریصح
 ےک رج ناله هدر كجد شکتود ترود هر هنس نالف الشم رو دید

 لوومو جت نالیزود نوا قفروق قجوچو رارید تسا داتا
 کرو هت (هتنک )زردیا بست وجوب هر وند هد هروص
 ه دنوو هک روند هنتوا هکر وس هل يجو اځ نوکس تک ( ردوا م نشا

 رد هیاکح ندنتوص لرسک وا هلذاک مضواخ نوکس ِح ؟۰) روتآوا مت
 ۱ ۲۰ ٩ طوبصم یسهکرح هداشم ول نکل رد هتسانعم نرارحو قانغرقو

 هدیاحوا هکر دهدنسر هس رع فاک لصتم هد هژحهم لاد ناب یجنزوعط)

 کا دک) (ردهدنرک ذ هحوتفم قاک لوا باب زدلعسح ےک شب یرکب

 ساوه تیک و لواو رو د تس هدب رد رد هنسا توم هناخو وا هدننزو

 یسودهجو دج هدیب رع هلا دیدشلو رووا رعت 8 هدیکر ت رولک
 ,قوناوا ريحت نیولا دک هعارق نالوا لصاح هلرکما لا نوعگنآ رد هنسا هم

 رسل هما هنسک ندنآ هدیکر ت هک رد هتسانعم صقش هد دنزاب و دنزو

 عوردونالب هدنتفلدنزابو دنزهدننزو ادرف هلباهدحوم یا (ایدک) روئلوا

 ردنسانعم هناح نولاخو یی( ونا دک ) روند تذک هد زر رد هنسانعم

 ندا كوب الاح هکر دنوداخ نالوا تس روعا هر دمو هناخ دف رمصنم یی

 نیمصتو رد ینویک بودیا فی رحت ی ونابدک رلضوب رولوا رعت
 جالبه «دینانوب روثوا قالطا هدواو. مسج لیادوناب دک .دنح الطصا
 ردهنسانعء هناخ بحاص (ادخدک ) رد هتسانهم تادح نیع جالیهو رد

 زرع هدا یو هدح الطصا رد هثسانعم تبحاص ادخ نا ح لاک -

 دنشک الا روثوا قالطا هعدآ نالوا تندن روما قتفو قئرورقوعو

 < ی ریمل ج
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 قلوا هددهعو دب یدک اصعو روءاو ردیف ادخ دک یربصت

 نیدکم ورو :دادنشک هدهمدآ لهاتمو رووا قالطا هد ههاشداب هلیبسح

 لسیاد هلباوت ایدک هکروتلوا دارم دواو«حور لیلد .دنح الطصا
 حارهسا ندلصا يکناو یشعو رع تیک و تیک كدواوم رووا هدارا

 تایحورعهددواوم هدننروص كاکفنا ارز زالوا كفنم ندنرب یر و روئلوا

 ندهمرکم هکم ردرعش یرلکد د یداک هدننزو رده (ردک )روا روصتم

 هب هبصحو هک> ردفورعم یی وص یداک زاررونک ینیوص كاکح جاج
 رد هتسانعه رس ۵. اک هل اافنوکسو لاد مع (تفدک ) ردند هب ودا لضفا

 (هدک دک )ردکک هدنلکش نج نالوا لس یغامد هک یغانح شاب نعل

 نک رکود رومد هرزوا سروا هلا 2 رايج روهد هدننزو هسوسو هللاد
 لع هد دزو هدادرس هلباواو ( هداودک ) ردهیاکح ندنوص ندیاروهظ

 یشآ قد هدننزو ادوهد هلبا هد--حوم یاب (ایودک) رد هتسانیم ساساو
 یاخو لوهحواو (خودک )رد هئسانعم لنا اب و قیق ودک رد هثسانعم

 ردرظا دسر هد دنساذعم حدقو ماحو روند و هشلباو هما هلا هد

 اطالانی روند رود نوکتم هدهدعم هد زو هلادوهل ( هنادودک )

 ( دینودک )رواوا هدنتتیه یدرکح قق هنیمب رووارعت عرقلا بح

 (هدک) روئاوا ربما هرتوج هک رد دفرظ فورعم كچە ا هداب هلو رسک
 هاب لرد هدکشنآو ه دکیمو هدکع رد هنحانعء لّزمو هناخ مدننزو هدب

 یاب( روب دک ) رولک هنسانعم هب رقو یوکو هئساتعم هاش او هنا

 یک رت راو ۹
 هراکزوروهرهد ازاحورواک هن رانعم هب رق سد روهاخ بحاصو ادٌشک و
 قانابغابو تالیصکا هل رد ضم یاب (یرو دک ) رووا قالطا
 (ییادک)(رد هدنرک د هروسکمفاک یا باب )رد هت رام كلا و
 فشخ رولا و هدر لحاوس ردشاط لس یوق ساجر هدننزو یارک

 رسک (نادک ) رردبا هفاضا هرگا یالق تءنص بارا رواوا نشخو

 رولک سام نابغا و رد هسا ید زا در وب

 ردد رقن كم نوا هد کا اروشاع هنس رهب هک رد اکیءج قورعمهللاد

 زود را هاکیچو رردا ار >ایس> عام تولوا عج ەد ارل ەن

 دءوصم ی 3 | 5 بات )رد ۴. ا لوعفعو کک و نحو " زم-.>و

 € رد هل ساجر هلاار مطو لاد نوکس ( مردک ) (رد هدن رکذ



 بو
 هلم نوکسو لاد رسک (تسدک ) رارد ناج را د هکر رتب هدنسارا

 ۱ ههنزو كن (كلدك ) زوشد ریش هدس رعو رد هنساشعم تبحوو شراق

 | كتدک هلیسراذ یاک ( هکندک ) رد هنحانعم ینهوط یج ارجو ی > ادرپ

 ندیشارخو قعالعرط .هدنزو هوتس ( هودک) یدلوار ۳ e راھ اکھ

 كجوک و كد ۱ راو ی.انعء ترد هللاد ( هدک ر) رد هشسانمم

EEE JSتوي هراب هلفعنرط هکر د هسا نهم شارح ۲ رواوا  

 | ناددیلکنادیلک هجرک رددیلک هکردهنسادعم نادہاک ۳ ردکلیا خور

 وبق ۶ رد هددیلک یامعتعا نکلردهنسانعم یناغوف دیلک هلغلوا ین
EASEويد هدک دشود هن رزوا دیلک تا ةت  

 یدک هدننزو نب مس (نیدک ) رونا واریت دیلک وانا طرش هد: لک لا ناجا

 یجتوا) رددنسانعم ندک (هندک ) ردغتوط ىج رج هک رد هیوسادعم

 زونوا زویکبا هدیابح وا هک رد هدنعسری رع فاک لصم هب هلحهم یار نام

RE 7۱ هدننزورس( رک )(ردهدن رک ذهح وتههفاک لوا تایر دلع ی  

 ۱ تدالجوتوو روزو رود مصا هعش رع رد دنسادعم رغآ ییلوفو رعاص

 هد" زو ارس هلا هدش (ارک ) روا هنحانعم دو صقمو دارو رد:شانعم

 یارکر واوا ری رب رب هک یجدبا شارت شان نعپ رد ۵-دادع» سار رس
 هدنفو قج هیلط رو٤ قواطهدنرو ندیشار 4۳ (ندیحارآ )ردا جد

 هلبا ھه ج یاخ ( خارک )ردفا هد هل _مسراف مج ردهتسانعم كجا دا رف

 | ردة هد هلوحروخ د ها دصو دایرق یکیدلیا هدتفو نج هیلطروع قواط

 . هدارک ) ردفراعت» هللا ناخارق هک ردیلغوا لو كيايسارفا ( ناخارک )

 | هوا هراپمراپ و تربو یکسا هدننزو هراک (هرارک ) رد هلم یروهشم
 | هدلو رارفاسم اراک ا هک ردقدوب رب راط یرغاهدشنزو اون (زارکر)راربد

 | زرک ع زرد ید ك "اکاو لرش ط رار نوجا كمصاوص
 لشد وردردصم مسا ندندیشارک هدنئزو شاول ( شارک )راردبا رعت

 ردپ راکدیدیشوف قواوچ هدیکرت ردیعسا شوقر هسجالاو یزمرقو
 ع ونو تفصورده-سانعم بولساو شورو زرط نشے (هشارک)

 ا تک هارآ ت زو ندسیشارخ (ن تارک ) رد هنمانعع
 ندندیشارک هدننزوهدشارخ (هدیشارک) رد هنمانعم قاحاصو یاگاطو

 | روند هتشوق نالص قور وق هدننزو كاله (كارک ) رداوعف» مسا

 هک هدی رع $



 دم ۵

 نصوص هک رلد دتا رب ت ها هکع را ضد یو رارید هووص هد رع ۳

 5 نی ر دل هدکر و یولس هدد رع هک رد هل د وب هدست تاورر و رد_یثوو

 | (رکارک) رد هنسانعم كارک هدنزو اپارس ( اکارک) ردشوق یرلکدید |
 ۴ حوا هد بت رو ناما ) نا رک )ردە: سا وم با رعو هدر و هدنزو رسارس

 توت زر اک شعلخ و رر «a~ راهم ول وضورد هام زاکو

 و SE هرامز (هنا رک ) رو وا لامعتسا هدهدنعقا وما وڙ او ٿا ع او

 4 ردرمطاا "ی ظر هدتاغ ران شوق كجوبر وردو زات و2 تدا اهنو

 یور "رب ز هکرد هب وارک (اب وارک ) رارید یشوق نارو نوب هد-هکر
 3 شوک نامر و توا هح ولتط هدسیکر رده .A ےل هوانا رر د جو

 هکر هک ردهنسان-» راک هدننزو هاست (هارک ) زاید قرفت هدرااد ءو

 درار 0 هل "اتش یا ) ها رک )رولک هسا ەم اهتاو تاهنو رارب رد لا و

 a صعو ع هد زو تر > ( برک ) ردیشوق نارو ¿ نوبت 2 :

 در دا هلح هم نیس ( وسان ر ك )ردب ر ا توردا تأ رطضاو 5

  SLهاکنر ؟هدنکرو هغزو هدبر عردر اک هحالار ندنع ونار = هدنژو و ۱

1 
 ه ینآ ہک رر هد قح ردن دناذوم "دل زرد نر ووغآ هلالی راض و

 رو ۳ لات هاو ردد شا قدصت یاد نا دطب ید د شک ندا ۱

 دد هس اہل رد هس انچ وسا رک موڈ ( هاب رک )و( سا )

 هک رد زوده سا هد زو نارادرس هل.اواو و یراق یاب ( نادا 1

 راردبا روا نبع هلن رڪ هک ردوا سام 9 ردنا ندنساج ساب ر

 (وسب رک )و ) شرو (نتازکر) 3 (شاابرک) و (ساادزک )رنک ول ۱

 مزال هک ردهتساشعم هات رک ( هشد رک) و ( هند رک )لو( وش رک )و

 ) هباب شب رک ) ردو د یراک دید ص را ماس ردراک هج الارب هلاز الا

 هدننزو هب مع (هب کر رونو هدا رد لاوس ردناب یراکدید یاب 5

 ۱ یدلوارکذ هک رد هئس انعم هسان رکو زاید جد لارتسروتد هنشوو یرآ

 | هیطبق کوش هدبرع ندنعوت نالیغم هلا انش یان وار نوک( ترک ۱

 | هرع ۳ لوا هدیکرت ردب رعع ندنول طرق 5 رگ ر ل ارش ین کید یراکد د 1

 ی رز ندارم را كنو ایقاقا زد اغا طنسو ینکیترصم" ّ

 ,SAAS مرع هدننزو خامفح ( خاترک ) ژردبا لامعت 2 ۱

 < ین ¥ هم 4



ETنت  

 لاوحاو د دروما یف ى ردنراع ندهدک وم دارا هد ۵-یلاع روما

 هاء باا رم بلق هجو و دص راب ره بوي E ۵, هدر یتاماو

 یاوق "هلح باق هد هیفوص حالطصا ردعلوا قورصم هب هیئس بلا طءو

 ردتراذع ند دصقو هجوت راصحا هثانج العو لج قح هلیس هاحور
 | روند هنالغوا زمسةشقاب و یرباهلبا مانثم یان عفوار نوکس ( هلترک )
 لء ( اموت رک ) ردن دعوتش ظافلا هد تادناول معو الاح

 | ندیمز هلبار نوکس ( هترک) ردیدآ یسوح مک رب هدشزو ادو

 | تیکارکا ردنا ریت هرکوح هدنتبب راک ک | هلوا لنکا هک ردهعطقر
 ۱ هدننزو هنیعسل ( هشنرک ) هسبا ت تاب وبحر ۶۱ راردنا میعا تالواو هدا لوشت

 عب ر یاج قلعت هب وزاب روغار مت هنا کا هک روند هنغآ كحروا

 قسعردهنسانعم ناب رک یو هدننزو جرد ( حرک )رددیقم هدنعفد

 ۱۱1 ناش وردت هلیسراف یجرد هک نالیکید هنس قا باوا

 | هدب رد رواد هتشوق نيج ردلب هدننزو وبل هباخ (ودجرک ) رد هنسانعم

 س> ی هک ردیف تخرک هلبا هبج» یاخوار حت ( خرک) رارید یولس
 ندنکر حو روعشو سحو رده ىا عمه رخ یو كارداو روعث ی و

 هاروامو رارید رد هلعوب هدب رع روند هدههاضعا قشوب وا شا اق

 رد عسا هب رقرب و هلحرب هدداد هار نوکسو ردیدآ عضوءر هدرهنلا

 (تخرک ) رد رش هب هلحلوا رک فورد ردیضان فا الاوذ روباش

 رد هنسانعم تک رخو سح یو قشو وا هلیااخ نوکسو ار حق

 (درک )رووا رمعت ا هکرد هنسانعع لجارو هداس (هارر خرک)
 یدلیفو یداشدا و یدعا رد یضام ند ندرک هدشزو درد

 ۱ 5 کر دهن ام رادرک و ردیفدا ره ل ەق هديب رعرد هتسانعم

 نددب و كرد هنعانعم لعو لعف یک راتفورو راتعک ردنک رم را

 هد زو دادغب (دادرک )روند درک هدهغادب و هلاد شعادو و رد عا

 هدنشزو رمصرص (ردرک )ردا جد هدادرک رد هرسانعم ساساو لع

 یلیشااو یل دو یلهرد یعطسو بلصو نح یعاریط هک ردنیهز لوا

 رتو داو لالاحو تسح هدشنزو دنهدرد (دن درک ) هوا یلیشقو و

 ترمه تولد هدننژو ل: رس( ك 0ک ) ردهنسانعم تا رح تب رفعو

 دی ا فاک ج ( لکادر 9 رد ۵م ا د و ی اس و

 ۳ رد SE ¥ فن
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 هک رود ه- ادب و لاد

 هک روند هب هثسک لوا هدننزو راک هزره ( راک هدرک ) روت وا ریون قنادو
 ظ_ءتء و نادراک شا تة س. یس هب ر ۳ ۵ دیش رهو شکروب و شیما

 یمورمشاک هک رد یور نادجت ا سا da ETE درک ) هلوا نطه:ءو

 هدنس هدام نویلاسس ردنابن نانلوا رمد یزوک سورخ هدی ر زرد ځد
 رد هساتعم تالفواس هدشنزو ناز زرع هو ( نامر ر 9 یدلوا ناب

 شعادو هدسنزو وحد 5 ؟ )رد ا اتعم

REEرود دیګ شرع هدعرشناس] رووا قالطا هدهکاق یجئزوط  

 جات مثرب صوصخ هنارا دفلاس نیطالس هددزو ندرت 90

 انایح او رروط یلیصآ اعادمددتسوایراشاب هرزوا تخت هدنا وید ر دعص رم
 هد هل-یسراف فاک روڈ د نزرک هد هسجات ابد قاطع یدبا راک هنب رلشاب

 هاتم لدزو ردیفدارع قرف رود هنس ھا كشاب هد رعو ردتْ

 ردتیاوجر تلآ هکر د هنس انعهیدار ردام هدش رو "رره ( هزرک ) رواک
 ندحاغا هکر وند هدرظ ناتلوا رع هطاوق هدشنژو نار (ناسرک )

 ناسرکو ژرونللوق نوا تجوب ند هطاوق فراء هدناتسد رک راررود

 كف رظته درک تح رارجا هلکنا یا زار ار سرک یه

 نس رک ںوتوط * ردشمروب یر كناراب هدماعم ضا ردت ھ2 و

 تا ه دکمحا ناو ا رلتوساد # تو ره هژر تا ارظ ندنراک

 هگ ردیفدا رخو هد روس رک هل ا هدحوم یاب (بسرک )اه رهام یخ

 هدتنزو نوکعغش هل. ااش یا" (نوتسرک رردنابننانلوا رببعازب ورک هلق ر

 ردتل ید ناوتس رک هلفلاواولا دعب ردفورعم نارمم هکر د ھتسا ن۰ نایق

 هدننزو جی رطن ( مس رک ) یدئلوا رک ذ هکر ده-:ساتعم بسرک (فسرک)
 دا دیهاس روداو E باا طم هکرد د.سانءءقلوا تمه نود

 هنزر ( هتسرک ) ردیلباقم جاترگ ردترایع ندتء رغ روصقو سڏن فعض

 رشعم زاربد سنوزا هدا ردیهما لدغ نارا رت یر
 رربد هنشک هب هلخوب هدرادد مرر هدعاغ رارردس هز وکو ۱ تو دنا

 نوبغمو قمردنانا هلءضاوتو قاع ءقعادلاهدنزو ندیسرت( نادیسرک)

 ۳ ک هدننزو شدح (شرک )رد هنسانعءكع |

 چ وو رک و هیاث هدو هلبار نوکس ردهنساشم هنهادمو قلعو ه<ادلاو

 هدب رعردهنساشم هبا و قوع هدننزو قرشا (فشرک ) رد هنس: هم

 شرک رلااز نوکتس (هتشرک )رد رع تولو هدا ور رون
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 ا و نع ادلآ هدننزو ندبلط هلبار عف (ندیشرک) رد هنساضم
 :E دو» مو شوتعمو قحرد اشا هل یق ر ۳ قاز داوو هھادەو

 راثهرا هدننزو تسهدب )۲ تنضرک )ردت 4 هد اار نوگس رد هش رلانعم

 ید لولعو یر الق هد-برعرودد هاب ناناوا رم یا لوربخو یرایخ

 هعاع هکر دداوس یراقدروا هشموک رلیحم ويد هدننزو فر (فرک)ررد

 ( رک )93 میم ناثلوا مک رقاسهرف هکر دد-نسانعهریقو رر د داوص

 نکا یس هفاط سوح ردا تاب : ناناواریبعت ناشو اب هدننزو جرعا

 روشنوط رت تیاغب رواوا قروط E ہدنرادو ھ١ تاقوا ینآ
 ردها رج س فورعم هل ااف نوکسو ار ع (سفرک) رارید مد رمسویارلب رع |
 ساب رک هدننزو شرف ( شرک ) ردو هش رع ىح رریدزب ورک هماع |[

 رود هدشوف نيج ردلب هدانزو کالف درو ا BE ا ا

 رهشو زدیدآ رهشرب ندننافاضصم سدقملا تب و رار د یواس هدب رع

 تب یر لاو ماش الاح ردلد خاد یاس نوا نت روا ّ

 هکر د هنسانعم هناخ فسلرکر د.تها كنروا هک هدف اراخ وردهدنفرصآ

 رد هتسانعم هجاجدو قواط هللار ی هڏ ناواتردیس و رواوا

JST, :۳ کدام ناطرسو نو روید هدهشوق نانلوا رعد  

 SEE هل -سراف ینا فاکو راد هد هاد جاعاو روشد هد هن € :

 سسود هدننزو سالا ( ساک رک ) رد دنه رواج فورع کرد هم ا

 یتورد هئاد هیبش هبادغد اینو تبان هد: ه را یادش هکر د هتسانعم

 سا و راح هد هاتو لوا رازدنا ر سقت هللا فالوب راضمب و رادوح راضبب

 تد الجو توقو روز هدننزو ماسرس (ماکرک ) رد لاح یربزانخ مروو
 ر نیا (ندکرک) رواک هنسأعم دوصةمو لەاو دا مورد نساعد

 هد اس هیت ردصوص هلا سده ردروناحو هد هثح یرغصوص هدنلزو

 لاب هد هس اسر هکاتقو رد هس شش 2 ل تدم رولوا یزوشوب رب کلان

 تویلتوا زار نو راعبج هرسشط ت ۳ ندنحر كنعانا یه هدق داوا

 هس ترد لوا ردیک هلن وب كد هب هنس ترد قاح دما یرحا ھن

 نکلردبا دلو هداسعاا لع رولوا EEE شا هک هد نسا ضعفنا

 یلدالابەګ هلغلوا للتو شخ هدعاف یک یتاسل هطیاس نز یناسل كنسانا |(

 لج قحرا توایریص یک یس رد تعغاد ی رد كنهراس هدی> :

 یوم ی اب ین طوسی مووی توس و

 هک الو
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 كالا هدنیح ید الو یساضتعم س>ح ییدروح عادا كن رلدمّص> الع و

 بودا واترپ یک نج هدنآ یکیدشود هرب یان ندنکاردا ناسا تنوشخ

 بودا دیص یرزالیف لکیهلا عظع ردشوقرب ندکرک «دتاورر رلبا رارف

 راکش لیفاءاد ردروئاج هقشدرب ندشوجو هدلوتر و رروک هنسهنایشا

 یی دلیا راکش رواوا یروزآ ا اج یک یسوزآ رزمخ ہد مصرا
 نالوا ه دنن رالف لوا اضءب ررونک هنعهنابشآ بولآ هنترمص یلیف

 رولاق هدنس هقرا هجلبوا بویمهرا هج هلهجو ر, هلفااس یک یرک هراوزآ
 دعب ییده-فیحلوا بواوا اد رادروق هدک دا نفت هللا سعس ترارحو

 تالیف هلکع اذوفن هنسدرحا ردیکو لخد جد هتد كنسودنک لک الا
 ید رد یا لف ندکرک هدندنع رلضعءب و رولوا رهظم هنصاصق مس

 رولوا جد یل وص یک ینیدلوا یرفص وصو یتاوص رد یلیفوص

 ( رکرک ) هلبا هج یاز دیدن و ینا حو لوا فاک مضر دیب رعم نزکرک

 راکماک و ردهناشلج قاطع لعافو قح عناص هلفا ک فو ار نوکس
 ردیج اغا ماح هک رد هنسانعم حاک ور دلابقا بحاص هاشداب هک رد هنسا هم

 كرا و قادرطق هدزو كناولهب ) كنارکرک) روید رب رنک وک

 كرنک ( كرکرک) روند فورضغ هدب رع ردکک قشعوب نانلوا ریعت
 هد هنشوف نفصعصو رود هوعص هدب رعرد,شو نالص قر وڌ هد زو

 (نهورکر ک) رار رد یولس چ رعهک روند هنشوق نیجر دلب ضهبلادنعو لرد
 هسا س و ه_هلقاو هباک ردیدآ نور هل ااهو فاک حوار نوکس

 ض.ةوبلق توق روناوا تیکرت هلا لسعو وزامو بیطلا لدسو لد:صو

  هدنتهل یررب هلرااه رکو ار نوکس ( نهرکرک ) ردرثوم هدع ا هدلاهسا

 یدشاوا ناد هدنس هدام ردیکوک ور نوخ رط هکر داح رقرقاع مسا

 ید داوا رک ذ هک ردهنسانعم كنارکرک هد-دنزو یرسرمس ( یرکرک)
 حرف اجاج نالوا هدراو هللا مچ یازو فاک مضوار نوک (زکرک )

 رد هتسانعم ریهرو لبلدو زوالقو روند هن رلتم ال-ع لويو یرلناشد

 رربد د الابقآ ردشوق فورعم هل عماوب دزو ساطا (سکرک)
 هق الع روناوا لا مەتتا هنعاتعع مهسو قوا ازا رود رمت هد رع

 هدنف رط قرش هدشنزو راسه رش هلیسراف فاک (راسکرک ) ردیارط ندش
 :u ور تو دناریسا یتآرا لندتآ ردیسآ یارو زراسر وردیدآتءالورپ



 E کل یدابا لدیلد 1 دک تگ" ندنلو ناوّخعه دن رهشزد

 قآ راد فسا هدهار لالخ هاکابا قوس نداوج فلعو با بودا

 9 ده کک ینا كام (كلف ناسکرک) ییا لد
 سکرک) ردتروص یکیا نانلوا ربع عقاو سسنوراط رست ندهیکلف
 بکو ک (تلد سکرک ) رددوا نالوا هرم شکر هل.تفاضا (شکرت

 یارعشیرب یاش یارعش یر ردزدلب یکیا تکوک وشا هج رک ردارمش

 ردروبع دار هدفدتاوا رک ذ قاطم نکلرریداصدعوروبع رلبرع رداع

 رکفک هدننرو رتسر هلباف ( ریفکرک) ردهدابز ندنآ یناعلو رون كنوب
 | رایجشا رولوا خارو- خاروس یک کزو» رار د هصگ هدیکوت هک رد هنسانعم
 هیوام مالع هک رد حز سوق هدننزو مه رم (کرک) رارولآ یتفک تاهاکنا

 هزارفعزرد ۵ اوه *رباد نانلوا رعت هعاص مکلا هرزوا قلوا یطاغ

 یک ماص وص سرو روند هنکوک سرو ضبااد-ذعرونید مک رک د
 ده ررواک ندنراددنع ررونللو رایج هوب رواوا یسهحار فیطا ردن.نرب

 روند هنشود نالص قر وق هدنزو ا یھ (اکرک ( رار د یتا رة ءز نک

 (ه کرک )رار رد خد یشوقرپمنیپ و یشوق دنوب هدیکرترونید هوعص هدب رع
 هدنن رو نزرا (نکر ک )رب هددنواا هوک اینک ا ردنابن وبشوخو هللار نوکس

E A SSنکا  Oلوات بوتوا  

 یک كندنا فاک ررید جد هعواو ك رف هدیکرت رراس خدوالب و راردبا

 هدنت"رو 'رودرس (روکرک) ردزناج هدهلیسراف فاکو ردتخا هد هلل رسکو

 ندشاط هراړکب ابرکا هکر دی ران شن حرف نانلوا بصن هدنرروا لوب
 هکر د هتسانعم لک هدننرو مرح (مرک) رواک هثسانعم لیلدو "روآلقو رازادب

 رد هنسانعهم ت هو اس هد رع رار داد بئرک رد هرس نائاوا ربع هنها

 روند هراهشاو تاب نتب هدرارب لوصو هدنراکوص افاطم هل ار نوکسو
 ۶ وک هدناو هل :دس کیا (سسامرک) زرد درس کا م روا ه دس رع

 رت هرسوم ابطالا نيب روتید هنس هراب تایحرق نالوا ث.اح هرجا

 یی هنرق هقط هکر دالعر لواو ردکعد یاب هک رق هکر دب رلک دا

 وک

 نامرک ) ر دی. رعوب یک یشاپ ھجن رق بودیا جورخ یفزجرب ندنکیب
 هدننژو لساطرب (لیامرک )رددآ هدلیرتهدناربا هدنژو نار نار (ناهش

 ٭ لاد غ

 كزوک بولترپ یشان ندلاصدا قرفت دوخاب و ند ه>ردرب یسهرف از



 ن طم كروفسم رد ر كن هدارهش کیا نالوا یرا,دخسا تاکافس لا

 2مذ نویف هرب و دازآ هسيخ یر كمدآ یکیا نالوا نیبعت نوکر ها

 هران الب نالوا ضراع « دنرازوما تاک اک نوردشرات عام د ںودا

 اردک نالوا دازآ لوا یسهفناسط دارکا نیشنءوک الاحیدبا درب و

 هکر دئابن ناناوا ممعا ی اک نرواو هععا قا (یشد مرک )زرد ردب ر اش رذ

 ییهع)" صكن IA اص هاشحاو باشعا نالوا هدنفار طا یک قْثءرص

 رعد هد ر هنک و ک درد اضسلا دم 1 هد رعزاوا هدانز ندهنادنوا

 لبا هلش هدالضفاا دوم هلو حوار ن وکس ( كمرک) رردیا مع قرق

 لو هد زو دنزرف (د رک )ر دموس موبد روند هعاعط نالبروشم

 نوکسوار حد EA ) رواک هساتعم باتشو هلو رد هتسانعم راکیاتشو

 ردراو یاوناردءربس ناالوا ربه ه-دهل هک زد ه-؛سانعم رک هلن ابو نو

 رر.د یس هنها نا هکر دراو ید یوئرب و ردفورعم هکر دیناتسب یعوئرپ
 ررید شابالآ هداروا رواوا هدنراتمت هيف وصو بوق هرو هد البا مور

 را ربد یرح برک هلت وا ی وام ی وص کد E كنعوئرب و

 هدب رعردیعساو راد یراک دبد نکو هضرقو هلحوک هلون فو ارنوکسو

Eد زاصتالا هلو باكلا  OEاس نجس هلی هد> وم یاب )  

 نوکسواررسک (عرک) رد هسا نعم ماعطو شا رود هتشآ دنا هو

 هد هنساعرخ لسهجوبا ريد ځد هنادهايس هکر دعوا روح هلوجو نون
 رو-اک هنسانعم لاق رهزو گی رک تا ری. امرخ یصاع الاح رود

 رد _هعص) ۶ هدو وا رد اه سوک هد-زو ون” (وګرک)

 یادکع هلیسراف فاک (یناکنرک ) رد هلع یر وهش» هدننزو هدنور (هدنرک)

 هیرقرب ندنرلا رق ناشخدب هدن"رو هئرو (هنرک ) ردمزوا عونرب هدننزو
 هنن واق جاغا لوس عونرب هدیدنه ناب رو رولوا دومر اریظن ییهدناردیدآ
 ینیدیا یک دغاک صاب و ها كنویکنع هدنرو وره (ورک) روند
 ررید هثدد قوو یس رجا هلبار نوکسو رراعح ف هدا روند دعا

 كاکا ییهنسنرب و قاوا راد :نخرو تملک دک هدنزو اولح (اورک )
 هدسننزو ناورع (ناورک ) ردهن رام هلاصوو لصوو كم ردشنو

 لخوا هکر ار دی رس" ها هب و: ۶ ردا ابتو ردات حرفعو ویشوحرپ ۱

 زرد یثوق ناور ک خد هدسکرت هک ردع شوقرب و ردبئوا |
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ول هديب رعررد جد یوط ناغ رغاحو قل د مخأح هدرابد
 لار رف هشوة

 ۱ ۱ ةکنالم هلا هدحوم یاب مسکو هددشم یاری (نآیب ورک ) روند ناور گ
۱ ۱ 

 ردقوب یراتب روم أم هدم اسحاو رصانع لاعكرانا هکر دینارضح نیب رقم
 تویکتعوكحروا هلبا ه>وتفم :اثم یاو واو نوکسو ارح (هننورک)
 حقو ارض (رکورک) ردروهشم هلعص هدننزو دوم (دورک) رد هڏسا نم

 هلون (سدنورک ) ر دهل الج لج یادخ قح عناصو قلطم لعاف هلذاک
 ۱ یدیا رولوا E قعاو نالوا ارذع قشاع رد هو نحو هدشزو سال ورس

 هلار خفور رب دهثدد لروچ قووق ىجا هلباواو محفو ار نوکس (هورک)
 رک كن هلک رک راضب یورولوا دیدش ندنالبب یجخز ردروناجرب قتمارق

 راد جد هاو از رد ,سایموررب زهدننزو ابنغا ارور ۲ ) رارد,|ناس هل عون
Selیدنه ۶ و و یکولء و اوكا هجرک راراحاص ھن ر زوار جن رایت  

 هجواتطو یثوک نامرقابطالا نیب اب ورک واوار ۴ نکل رد هبح ناثلو ارم عت

 (زب ورک )رولواییآ لام هترفصو لوطا ندنوکردهبح یرلکدبد توا
 لد ندناسدا سح كناساا عول هک ر د هنسانعم قطن ,د-زو زب دمش

 رد تا هد هار حف ردنودرپ عدو»ء هدا فا ست ردپ زا ستءالاهبامو

 تایسارفا هلدا اهنوکسو هلم هم یارو ده یازرسک ( هرز یورک )

 ید دمو یس هج ام هد:صو ص خ یلتف كشوایس رد هتسکر ندنسایرقا

 ۱۹۶ تک ۱ راو یداحمیدب هلیا اهیاغ و ار مف (هرک) یداوا
 روتوارمه قعلرمصن هکر دوش خو هیذب نالواثداح هدنراد رد كغاناو لا

 هکرد هتساعم هکسم ۳ روئید سو هدیرع ردهنس اعم رکو رج ؟
 یسهطواهسر دمو یسهطواناخ 4 ردایعتسم ید هدر ردیغا هرک

 یک دعاک ضا و ها هک رود هدعا كع روا ت ردهنس ۳ هرڪو

 یسهلوقم هویهو كتا هک ردکعجو فوک ٩ رکود مك دنا كنار واوا

 ج رک رولوا ثداح هدنرازوډ هل هروط هد لر كانو بطر ضب رله
 رارد حرطتم هب هنسا شمنلکع>جو شما3 وک هلةلکت و فرصت ردد روم

 طنعو ینکیدرصم ردنوطوا لرصع هک ردطرق رش ندنعون نالرغم ۷
 نجر تسدهرک هدیدنهناب زو ردیس هراصع كلونابقاقارلر د ید جافا
 هن رلکاس نانز رد هقلح شوک و نوتا نانلوارمعت كزالب هکر ددنساتعم

 ییاضرانوربج هد رع هلو ارنوکسوردیدآر هشرپ هدناتسدنهولررک

 < رد هنسانعم دز
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 ردذتسانعم راوشدو تفشمو هانم وپ هدب رع هر هلفاک مط و رد هسا ندم

 یر (یرک ) رد هنسانعم نویکنعو كحروا هدننارو نغ دغ ۷

 ) څرک )روند هددنغآ كعرواو رد هنسسادعم مو قا رغاص ه دننرو

 یسهپولوق یجب رد, رف ورم هناخ شاباب ندهلعو "راس هدننارو رھ

 رود هدهرالاتو ترا نال, روق هناسوا نمرخو یک یس هتلموک یجب ۔وآو

 ناغطاصوصخ و كرلشوف اموعو رلرا ہن نوعاهظداع ندرومغل یعرخ

 هدا وق ح حالا صا رارد هکجشک د نرلب وت لراش وق وان« نیهاشو

 هدنناروزیوم (زبرک ) روند كالوت هشوق شلون روا وا ریس,ل كم هلو
 ردماسی لار دح هد روی دو E ک) یدئلوا رکذ هکر دهنسانعم حب ر 3

 (ناع رک )رد هتسانعءم یو د رھ ناوج هدب رعو رار د ید ناع رک

 ناعرتن ماسن لاز اربزرددج و كنامز لار هک رد هنس انعم عرک

 سام اما ردیمج رک هد رعورد ناه رک رهش مملو ردناع رک نا

 قعوقوا هد-اتغل دن زاب و دنز هدا زو نکفو رپ هلن و ( نتن وب رک )
 هدر درک رد هنسانعم تنایخ هللاد م (مودولرک) رد دنسانعم تءارفو

 (نوب رک )ردنرابعندراکناو ضرەتو كه تمرح كتناما نالوا عودوم
 ید او دایی فور *م نوا ر ط۶9 رسم سا قیقد نو ر طنق هرو نویفا

 هدنراک وص )رب د قق د نوب طرق هنن ریفصو طظ. لغو ر طق هش يک ر دعوت

 هنکعج یوشو لئام هرح یکچجو یل هنوک قاسو هیب-ش هج دوفورب
 یناث باب) ردفان هثب رهز تار شح ع وچ رواوا رفصا ن دنآو هیاشم
 تادا هکر دف ارکره هدتزو ارح ( رک ) (ردهدنرکذ هروسکم فاک

 هدوک رهو یک ره رنک ر ندارنالوا مو هک و ره نالوا مو

 هک هدیک ره عل رار د تسهاشداپ دوب شئاد ج 1 ؟ التم رد هے سام

 هدنرب وا یر هاداو ردهاشداب لوا ردراو یسهش زر ± نافرعو ع

 دوکالثم روئاوا لاسهمتساید هدنعفوم سک مادک نالوا ماهفتسا لکو
 ترجا هکر دمواعم هد رعو راز د ی وکیهار ارک هذرب كح هد نس روید

 ند E ند ند زارک هدتزو زا ( زارک )رد هنسانع»
 ریس مع ا ہج كرل کا او رولک صا لەو هدانعهو و رد ه-نسانعم قعلاص

 رده ات "رارک هدانزو نامارخ (نارارک ) روت د هد هلآ یرلکدتا

 دورمع ن "رارک هدر كحدهیدردیک قرهنلاص الشروا و | دهبشم هفصو

 ی لا یه ور



 قعءردنل صو قعلاصروتاوالامعتسادش راتع۰«ندسا "رار ؟وند را رک ورا ید

 یداق فک ی حا ص یرکناهج كاهرف هدراتعم وب نا کل هش را اعم

 یک 2ا دزو شواهب ا ه رحه مط (شوار 9 ر تا هلم وعد

 E یاب (هیارک) روئاوا ردت یس نکنم یخ اب ہک روند هسخرح

 هک روس ملا هم یات محقو ار نوکس (هن رک ) ردهشانعم ترحاو ارک
 (یشدهترک )روید هد هننکیدهودو رووا ريت هدنوذ هک روند هنتوا

 (حرک) روث در خدا هد رە ردنا یر اک دید مردان حک کمو ییدربا هکم

 هقاب هکر د ه>راب یراق دنرا عج بود وا ندنس هدا ب اولا هلو وار ریسک

 a رو راق نواق رود هراوق هديب E E یسنوا :

 لغو رادرک هللادو ارنوکس ( درک) رد وب یعاو ردتفا هد هلبا ار نوکس |

 رد هتسانعملعفو لغو لغش هدان "رو رایسب (رادرک) رد هنسانعم لعو |
 كسرخ (كدرک ) رولک هنسانع» هدعاقو روطو زرطو ردعا نددب و كن
 داب هدیکرت و هطولغا هد رعرد هاساسنعم ناتسحو رفل هدشزو

 نی رلعالم هلءظن هنوک امعم ارعش ضعب و هل یقررطلش زرد حتلکابو
 نآ * وبشا التم ردوا افخاو جرد رلیش ضوعب ك ردبا راعشا هل رب تک ازت

 شمکش ردنا * درادنردوزاردو تسدرک # درادنریسو اب هک تددج

 را هيج هزب رخ ندنسهعطق * درادن روناجود مانرچ ٭ دنت اک راسنس

 یسودنک و ردقوب غاداویشاب هکر د هنتسن هل لوا هک ردوب هعطق موهفم

 ردراو رژدل رفاو *دننطب وردلخد هو ذم یو ینالوطو رودم *دشناذ

 | راتفصو هدرو راقو هدنوا هقینطا یرولوارکذ هلع روناج یکیاو

 هکی سا روناج یکیاو ردقج هلوا یراکد رکج راز داینالوا هدّنطب ردراو
 اش ردا نهد ) هلج را یلاثم ندای اورد هک ردزب یس رن و رخ یو

 تاک ردد 9 تکهدلاو عل رادسدد (تسارمج وج اش رد راردو

 (راکدرک )ردقراص هلا امشب دا مع هک ر دمول ءم ارهاظرد*یش هنو روا

 ادعو هتسنادو ردیف رش فصو لاعتمیادخ قلطم لاعذ هلیسراخ فاک

 راک درک هدنن رو راتعا ( راک درک ) هلیادصفو كرەل- نەي روك هنسانعم

 یک | هدد نه تفل هدننارو نامرک هلی س (ناتسرک) رد هنسانعه
 ل لا هلی نوکسو اررسک (سوط۔ر ک) رد هتسانعم عار رو

 ا LS E ی داد اک نر و رد دهم ae ءاعسا
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 نالاتبوشوب وا هدنر'روا تاحارج هلثبس نوکسو ار رہیک (هنسرک)

 نکر وي وا هللا هچنیشو ار نوکس ) شرا ) رد هنس اعد نارو كرچ
 ند "راغو روو | ربه قاش وم هک رونی د هیادص ندا روهط ندغ امد

 سخو بوجرو> هدنن رو هتش رم« (هتشرک) رربد یداروخ هندیا روهط

 و ربا و مح ك وع هدشزو هنش ۲ هود )ع ک) رد هنسانعم لاش و

 هکر د هنسرک هلبار نوک (هنشرک ) رربد هنسهرعو "رانو تراشاو عاهل ا

 هحرکا هکز رود یحاص یرکناهج ك.نهرف رد هلع یرلک دید قحرول

 یک ردطاع نکل ردم وس رم هلا دد نیش هدرلک: هرف راس تولو

 قارادرم هلبا هانمیانو ءاف نوکسواررمسک (تفرک ) رد هلا همهم نیس
 | ( هفرک ) روند هبه اک ثولمو فشکو راد رهو رد هنسانعم توکو

 E نوک( رک رد هان« باولو رجا هد-زو هفرخ

 كسا هکر ق مرک ( هماداب مرک لر دب رعم ا هم ح ول رب هلاک

 نوبرزام هلوا ( هلادمرک )ررید كجوب و لکوک هدیکرت هک ر دید روق
 | رربد جد هناد ر وم ردب رم هل صش ناناوا عن لر تەھ ندنعوت

 قالا ناب ردره*یراک دید یرغب دروق كرب تفهورد هالوق نو رزاع

 مرک هد-ثزو كاشخ ( كمرک )رید قادم رج هدش رع» ارد ید

 ناغوح رد هات ناسا ورود ۵ بس اکه۴ فک رو رد, رضه

 نانسح ورغلو رراهاب ی هک سابا عد هلکنا رد اکو یراک دید

 نوکسو 5 2 رک) رووا منع جیتلک اب و و یحلرپ هکر د هنسا

 قووق یسورجا هلبا واو نوکسو ار حت ( ورک) رارید هنتوا لروچ هلون
 هسرواوا یعول هنره روند هده یک كحوک و را رد هشید لروچ
 رابدلدا صیص2 هغلاق وب نانا وا مت زابم وطرلّصم ن وسا وا

 رل هلی سو واو حو ار نوکس (سورک ) رونیدما عتسم اکا هد رع
 سالا ( ساب رک ) روتاوا رژ تکاب و جملی کرد هنسانمم ناتسدچو
 هدد رعو رونلوا رمت هاکرد هکر دارزوو نیطالس هناگاوید هدنلزو
 نیطالسو رار د هنکسم والم نیشنهشو قادراحو كشو و هطوا یت اق وف

 ههناګ داو ی نالواهدنتاق یرقو كغانوقو رارید هنب رەنا ولخ راک و

 ردر دص سا ند ن دیس رک ةلذسواب نوکس ( سا رک ) راربدساد رک جد

 هراب ودو ادو قعادلا (نردینیپ وکر رده اک سو رک (فتسل رک



 نیش ج و لوهح ین اتح یاب (كڈو رک ) رد هسا نه۰ قە ر دنانا هلا

a2هد هتسورواب شوقو رد تیام لئاعمو برا#و رواکنجو عب هلا  

 (ردهدنرکذ هموم فاک ثااثباب) رد ۵: تام لا -فهو روعح و رربد

 هدسراف ردهدشالو سرا یرب و هدناو رش یرب ردیدآ قم را ییا (رک)

 رو یدلباات یړ وک میظعرب ید نردلا دضعء ربها هی رزوا كن الوا

 هطوح لوارک هد هبرع تغلورارد زراهد رع رو؛د رک هدهب هلغ مان

 هژواراد-2۶ سراق قع رحوا یر ره ندنسهنلث دالا هکر ولوا قالطا

 هدننزودارم (دارک )رولوا رادقم عیسو شرات یکیاقرقیس ه>اسم عوج

 احد( رارک )ردهنسانعم دارک (هدارک) رونیدهباواهرابهزاب و قاب و یکسا

 نوجا تعارز هکر ارد هیالرت لواو روند هننکیشا تلآ كل وق هدشنزو
 اراوک (ارارک ) هلوا شاسک قدن> یس هعب را بناوحو شاوا ایهمو شارو
 ردقدو رب قحهراط یرغاهدننزو زا دک ( زارک ) رد هنسا:«هرارک هدنزو

 هکر د هثسانعم هلصو- ور رصاوص هلکنآ هدلوب بویشاط هل رارفاسمابرثکا
 ردهدنر یس هدم كراش و5 هک یس روق شوق نعل ردرورط ناد هایح

 (سارک ) روث.دزارک هد هترارح نالوا ضراع هناوسا هدن د الو تقوو
 هل>وتف» ن نیس (هسارک )رب د هوهص هج رع زد ی سوق نالص قروق هلئس

 تاک ورتفد هدب رع هلیا دیدشنو رود هفتم نارقو فر رش یوعم

 قیجو قدرف کا اکو هدننزو ع | مس (عارک ) رد هتسانم
 (رکارک ) ردیناب كفص نا كوارع .هن یتشوارداح «اک وب رارراص اّضعا

 هعرُف هک رد هما بم عالک و رددغر 5 هکر د ةا کو غاز هلذاک ف

 هنا لوا هدننزو ناو> ( نارک) ردشوق ی راک دید نوغزوق ندنساج

 تالوردنآ نانلوا رمیعت لاالاح هلوا هدننام یروط هلا یراص هکر وند

 مسا هلراهبسسراف یاب و هنکاس یار (اب رک ) رد سیکر ت ی د هروب نه
 (لابرک)ردتغا هد هلرا هدحوم یاب ردتاب رپ ندنءون ساب ر هکر دزو دناه

 مر رظا ین ۱ هدنآ ردهد-سراخ تدالوو ردیعسآ تیالورپ هدننارو ل اند

 یکلود هغرق ینو ردزا ردرا ےن ےسا هدنن رو نمره (زب ر ۶ ) رواوا لصاح

 یر یا | هدتاغو هد :اکشرابخ لرد راجا ءاثق هدب رع ردنابن نانلوا رعت

 92ایف ناک دو: توناخ :dl | هدح وه یاب 2 5وار نّوکس a) رک ) رولوا

 عفاو قاحهد هه ض 2 فاحهدس رع رد, لوا هکر دنا رب و

 1 ردشذ وا #



 سر
 هم رب قلحو زد یز ورک ن زاید فاح ر دیدآ تان جد اب

 یرلمءلاص یهناد یک ی ملا م رواو هییش هات نات رکو رربدک» د کا

 هش راد نع یول راضءب رد رجب هدش هنع روا رولوا

 نهار وتالءوک هلدا هاش« یات 2 انک رک )ددا و

 یدرکالاح ردیدآ سویلمرپ هباشم هیابقو رود صیق هدب رع رد هنسانعه

 | كوب قطرف روند هدهنوبب زو هتعنو رولوا هصق یکی و یکتا روتاوا مع
 ۲ رارب ده نولد "رو راقو نواق هلبسراق کد ال ؟اس یار (جر )رد ر

 ك 5 هکک قشعوب نالو! ربع قادرط هدنن" دو ندر ( نجر (

 چ ( هچرک ) روید قوضرغو فورضغ هد ا ید كيلترکو

 | هدنجا بوپ هنوز ناتسبو خاب هکر ونید هنس هپ واوق ی: هلیس راف مج
 هل _عسا وب ۱ راو یسا عم ترد هد رو درب ) درک )رارد روک یارطا

 همعط هرلنالب ناقیح هدنرازومآ کلکافس كاج رد هةناط یناط قورعم

 | مان لس امرک یی رپ كمدآ یکیا نانلوا نی-یعت هنط» ,معارور ا
 || هلخهرجاق هدنوامد هوک بودیا دارا ذیفخ یدبایسشاب ىجا هک هداز

 ا ردن.دن رلت رذ كرات و ک الاح یدنارلشاوا موقرب

 حراخ قند ا اد هل -ءلوا ىر دج هدرا“ عزباسفاو رربد

 درک دتشرس یاهنارا * دندرک درک ماع یاهتفاسک ٭ ردراموقرپ

 || قدنخینارطا بولاواحالصا نوا تعارار هکر دنیء"ر لوا ۲ دندرک

 سس تن مست تا ا تا سان سب

 بولیکا هربساب و كتاچ اصوصخ رونی هددیالرت عو ر نمو هوا شاسآ
 ۱ هکر و روند رس هدب رعرد نسا اعم تالاتو لوک ۳ لوا نا

 رد ه-نسانعه یعارو نایوح ۽ رود هد هر هعاصمو دش رابناوصو

 نوګا تعارار هک روشد هیالرت لوا هلبا ه-مج* یار وار نوکس (زرک)
 هنحرط كعحو هب هراشو هلوا شلوا دیدح ینارطاو بوتاوا حالصا

 وېش وخر هلو” (هاعهررک ) رد هنسانعم "ررک ( هزرک ) رونید هد هنس هتخنو
 نانلوا رب ت "رواق هر هکیدتا نام هللا ناشوم "ررک وب راءب ردناب

 قعراوص نیکاو یدلبا رمسغت هلبا یسهرب ر كيکر اطه» و ردیتاهن تاکوک

 رد هنس اتع مادنا ع رو رح هلدس وار مه( سرک ) رد هتسائعم هناقسو

 یو» جاصقحرویقوروش دهد هغلعش الوطو یکود رال ةو كحاصو

 یدانا گااور هل. كنار هدلوا یا:عمرلصءب رولک هسا بعم دع



rox $یک لا #%  
 ج سس

 هلفاک رسک هد رعو یدابا مسر و فاب یوه 4 وکس كزارو

 طواحم هللوب ورربد هد هوب لصنم ه ر یر و د-تلصا کاپ هوره

 هدنرزوا یر یر و توانا هرزوا صءب یضعب هک روند هد داك

 (لاخ یسرک ا سرک ( هسرک) هلول شاوا عمو شغلثوط
 هلوا شم اق ند هطروع هکر وند هغواط لوا هلباار عضو ردضرا رک
 رد مالساا هیلعو تی ىلع یسوم ترضح (روط ساع رادیسرک )

 ندب رس كي وعند مسو ندزدلوکو رد رونا e (رز یسرک )
 تس تاعه> رواوا راک ند اند ( هشوک شش یسر ۲۱) رولوا دیاک

 هناغرواو دیبا شاروا ندلیق هلبا هج نیشو ار جنس ( شرک ) هلب راتعا
 عارک هد-ثزو خرم ( عرک )رد دا شرک (هشرک ) زرد

 رد هسا هم فرک حورسشم هددحوتفع هليا ار نوکس (فرآ )رد هنسانعم

 هد هپ هننک لک زاط یشاب و رارید هشاب زاط زمسلیق هلبار ےن ( كرک )

 رووا رببعت هع لود هک روند هغواط ناصر هطروع هلباار نوکسوروئید
 رووا هد-دن دیزلی وت كنيک رد د هک وب قشعوب ناثلوارمعد كتلو

 قدرطق اک عو ار نوکس (یرک رک ) راردبا جد لاشبوآآ هد ارط

 ناکرت ( ناکرک ) رارید فورمضغ هج رع روند هکک قو نالوا رب

 رببعت لیفرت ینابب هدیکرتو وقوق هدلا هدي 3 1 قوفدنح مسا هدننزو
 كالکروند هنشوق هنروط هلفاک رسکو ار نوکس ( کرک ) ردنابن ناناوا
 ۱51 ووا ا روکش و ردلب رخ نتاج روکیش لاضکا ی زخم ر اربد د
 هصغو هژءارنو کس (مرک ) رواوا ضراع هژوک هک ردتلع ناتلوا میعد

 تا رحو هراب و رول وا ربع ید زوص EE باو ضاعناو

 ندروهد یادلاو د یشاب هدنزو اک ) محرک )رد هتشاعد

 هدهرسکا نالوا ندجاغاوروئد هد هرم کا قاطو روند هرسک | نالوا

 هکر و د هنآ لوا هدننزو نح ( نرک ) روئوارببعت یسب وچ بید هکر اربد

 نایک ر او ردب راکدتبا ریبعت لآ الاحلو اه دنن ایم یراص هلبا یروط یکنر
 هد شد هدننزو دک (دنرک ) روشد هنتوا لروج هلب هاررسسک ( جم )ل

 ۳ یدلوا رکذ اطا هک ردهتسانعم نرک ۲ روشد هنلادیمتآ ۱ راو

 نوک روس انرنک اروند هتسلوا هکرح بو هقاح هل الآ هدنادیم كركسع
 رهذرب ٩ روند هلارق لوب یرافدنانیق هب و كراج ه و ۶ رواوا هدنوآ
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 4 یردیسا و



 ردیا ناب رج ندنفرط ناهفصاو مب ندغاط مان هوک درز رک ردیسا

 وکروس كرا ه-هاوج هل بار عضو رواوا نکعم یترمشع روا ہدغاط لواو

 ها یخ ها هز تویلغد یک 9 روس 55 وند هةل ی راک دابا رمد

 هک رونید هنآ لاهد-شزو ك فن (كنرک )رد هنسانعم دنرک (هدنرک )رارروس
 رولاطهدنوآ نوکر ومانو هدکنج لرکسعورولوا هدننایم یراصهلبا یروط
 فاک (نکنرک )رددآ قمریارب و روند هده نل وا هراد نوال هقلح هللا
 كرا ههلوج هلباار عضو یدئلوا رکذ هکر دیفدارحو هدننزو هدنرک هلیسراف

 رردیا رمتبعآوک روس هک رود هننراذیل یک هک روس کج هروس لیشح
 كنولظم شوایس رد هثسکرب ندا رقا بایسا رفا هلبار مع (ورک)

 هب رفو زو“ هدننزو تورق (تورک) یدلوا یتدسفم هجا هدنباب یلتف
 هب رقو رددآ هب رقرب هلباهمجم یاخوواونو؟سو| ر مط (ځورک) رد هنسانعه

 یرالاسهبس كيايسارفاه دننزو ناسورخ (ناخورک )رد هدنساضق تاره

 لوا هدثزو دورس (دورکح)) ردا یرداربكهسی و ناربب

 هالوا حارخا هلت وعص ی وص هلغلوا قیع هلرسهدادز هکر وند هپ یوق
 و رد دشاتعف رورو ترطو طاشلو شاع هدتزو زور (زورک )

 5 هلا جم یاز رداد دادضا رولک هسنسانعم تلالمو هصق و

 هدشزو نور (نورک )رد هنسانعم هنکشا هدننزو شورخ ( شورک)

 ثا هل هو لوهح واو (هورک ) ئدلوارکذ هک رد هنتسانعم نرک

 هورک هلذلوا رادقم عارذ كی کیا نوا حس رفو روت د هرادقم حرف
 عارکهدس رع رد هزادنا كم جوا هدشاوررب رواوارادتم هزادنا ك ترد

 رب بعل نا هدیکرت راربد هد هنهاکمارا روئاجراسو هتساوت شوو روید

 راسو تآ ید رد هتسانعم روسو ِتسا هح ها رد دشت ( هرک )روتلوا

 هب وص هتسوروابكشاو رطاقو یاط هدسوروان تآ هکر هک یسب روا ك راوط
 یرلذدان واهلاکوح یر, ردراو یسانع« ترد هلءار فی و روللوا رییعت

 قاراو قلطء ثاا روند ه-نسورواب راوط راس تا ینا رد هب وط

 "درک بواوا قاصم هن رب ره كن هعب را مص اتع هلیدیح وب رد هسارودم و

 دیلکو ینافوق دک عیار رربد اخ "رکو بآ "رک و اوه “رکو شنآ
 رولوا ربع موق هنیطع روند دنس هغااط كب وص بآ "هرک روک هد هنس رپ

 (ز وسه رک )و(دروجال "هرک ) ر دام" رکن الوا طيح ییمز هلار فهم و



۴ ۵ > 
 هد زو نا رگ هل ارز یاب ( ناب ر حک (( رد هباک ن دلا

 ا ربو یسغن هک روند هلد لوا ینملرد هنس اعم ناب رق وادف

 هد هلبار رسک زد هکاکذ راب رع رولبرب و هد نعد صل ند هیابر

 وه واار ک روند هب۵- ی شعراو هب ووا هلفاک ریسک هد رعو ردت

 زاس هک رد سصتختو رث "هناخ لوا هایسراف مسج ( ی

 یک حالسصو یس هسنعوک یبوآو یسهب ولوق یعلب کب رولا ندفلعو

 راکش هدننزورپ نک (رب رک ) رد هئسانعم و د.هلک (هګرک)
 رد راکتم دخ ندبا تمدخ نوزوط هد وشرق تم رد هتسائءم راکباب و

 هتک نالغوب ی ید ماده توط یسک و ک هلفاک حد هد رعو

 هل.ا همچ» یاز (زب رک ) روند هد هنسل د) رخ زاغو نالوا دك تاتو

 بوت آ یی وتراشوفو روند هرمصتخ *هناخ شابا ن دفلعو زاس
 O )رد هسسانعم قحو و هشوک و رربد هکم هلو ندیکی

 رده-سانعم توترفوربس شاک وب یلب هل یناتح یاب (یزپ رک ) رد هنسانعم
 هنشاب یدنک هدناب هک رید شوو یراکش یس هلوةءنیهاشو ناغوط لواو

 یراکدردبب نوجا كم هلوت بت هراشوق یراکشوهلوا شعآ نی راب وت بویاوت
 . نون نوکسو هیچ نیش حح (كنشب رک ) روند هد هپ همعط صوصخت

 , زب رک هلا یم نيغ( لر ک ) ردهنسا اعم کاعمو روح هل .سراذ فاکو

 رارفو قجاق ناحرک رد ردصعممسا ند نخ 13 هک رد هسانعم

 هد هنس وت ندیکیبونآ ن را وت شوقو رد هدسانعم

 رد هتسانعه رارفو قجاق هاف ( نتف رک )رلرید

 ( هتلمكت هیابو یتاثلا دعا مت )

 م
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 هدیابجوا هکردهدنمسر یب رع فاک لص هب هم یاز نایب یحترب نوا)
 هدنزوزر ک) (رد هدنرک ذ ه> وتفهم فاک لوا باب ردلعس*یعلزوتوا

 ردیفدا ره نم ن الوارح قرح هدب رعزاو رد هطبارادادک ردیذفحزاک

 خحفو ر دیدآ تیالورب هدناتسدنهورونلوا میت هلا ند ندن ہد کر

 حدوهو دفع هلا هدوم یاب ( هبازر TELE ا یانعم هد هللاژ

 هرازه ( هرازک) زرد هاوئا یکسا هدتزو داوس ( دازک ) رد هندانعم

 ساب ر هدانزو ادرف هللا هدحوم یاب (ایزک )رد هتسادعم هارک هدننزو

 شو ام فورعم هل ساو ساب ر رارید جد زودناه ردنابنرب ندنعون

 یرلکدید یراتامكسا یو راطءب یدالوا نا هدنسهدام ردن ابن ی یحءط

 هدننزو دومرف (دو نک ) هلوافورعم هلعماوب هدنزراد هک اج یدیدردنابن
TT۱۳ ۰ماه رراصک هد زودرس )هک  

 دزب (دزک )روناوا ریبعت هصوب ردب رکع نالق هدنید هرکصذ دقدالآ یغاب

 جاغا هدنزو ندیجر, ( ندید زک ) ردردصم مسا ندنددزک هدنزو

 نوکرمتع هلبا هع یاخو هلعهم یاط (نوخ رطزک) ردهنسانعم قعادوب

 نا هدنسهدام ردیکوک ىلج نوخرط هکر داحرق رفاع مسا هدست رو

 (فرک )ردخل هد هلبا ءاذثء یاتو هیسراف یاز ردعاج یوقم یدلوا

 < فرح #



 هک رد e هت وس “و رد زاس هر ۵ و هک رد N EÊ 5 هدننزو یقزر>

 یش ک هکردوب لها ردراو قل ر طظ حاقرب كشت ردموک ما

 رردا قار جا هد در دش را هرگا فرط روعد هباوص نوین توت 1 رود

 رك 4 هد لر رنک راز رسد در ۳ وک رادقمرب در د رژوا دو

 ها زاك راچ وجو ضوح هک روند .A :جوراح لوا هدننزو مزج ( مر ۲)

 اروشاع 47 .دس رها ردهاکیعجرب نشد رق سوط تاک اس ئاز )ر

 ارح ۱ یقسح نیعلا م 3 عام حسا رو عمك مار € RR E NT هدلرلت وک

 نوکسواز رسک ( 4 نک. )رد هتشاتعم نو موز و تيا رم>و زر دبا

 یتزو لزب هلکنآ هک ردد یزکدسلا رب ها وک روت الره ھلو ج هل هلون

 كياجلا ةكوش هد رع رارروس ل-يشح هک-ا.او هزب و رار ا اراومه

 0 رکج ناععدلکن | کردا اوح نیک رارح كتشف ضا 3 عو رار د

(a 9نکسح ۲ یویردشوق لود زا یهرق لف هلو حو از نوکس  

 هلا یغوق ربط ررا« هزاہاب ندنرادا:و راردا حرش هر ا شوق یرک دید

 ضا رقوهرجلالارذب هدس رعر وسد ا EE رلود تا رمت

 هلا یروو شاب یسل ردە! كنخ ورت هد-:دزواد رف (انزک )رار د

 یروڈ یقرطرپ وشاب قرطر شعب دءعو رود هر هدا جارو بک ر

 رد هنس انه انزک (اوزک )روا وا:درا و هزانآهدنمابا شقا رنک | هکر وشد هاب

 كناسلا هک رونید هیهرهم لوا ها هج نیغو واو دمو ار م ( غوزک )
 E ETA E ا .

 یاک یا باب )ر دککر كجو ندقدفرولوا دک اوست راسو

 ا کک ( رد د ساو دارآ ناتو | رکد ) دارک ) ( ردهدنر ؟ذد هروسکم

 یراکد:د هردنک واو رددت ساتھ ن روا واو تاتو قل و رو شا 9

 ار نوکس ( ثالرک )لر روس گم شاو " روکو أ 5 هک روثب د هد هکنک د

 هب قاحو هشازنلف نالوا ك رودو ئ هک یوا ءال رکو

 نالوا یر کا كن را ولعات تالا یس هلو دم رنو جا ی ی ل-طءو رد

 وکنلا هکرد هپ ونکتوداب مسا هلباار نوکس ( ناورک ) رود هد هش ران اب
 قید هنادر ردنا و ژو فورع» یرکدید یوا لغوا رس درب ید

 تویافب ۵شب هرابزب شرا طح بو دن رو هلا کوکو ید و قرو

 فک ا با ) هلوا تولعلا تو سانا دمع هانا ناسا هنسدرپ

 سما رد نر مارش هد رو راغ ( راز ۲) EE A هم ومكه



û ° 
E 

 ( ار ) رارید زتشا هلف رع زدی رلتلآ كح هدبا-د-صذ هک یزتشن كرار وب
 ید رف هلکنا رد هسنان كفعص یراکدید ییشوا رداح هدشنرو عارس

 یاز رسک (شیازک )رود قشا ه-فعص لوا هدب رع ررراص قهیح

 یاب وار نوکس (هربیک ) رد هنسانعه قیشارب و بسانمو قبال هلیاتحت
 یوا* هحرد قط زاد شش N و کرد ره سا ک حنا هلا هد > و

 (ندرزک) ر دلتا یرا دعم مهردقرق ندنس هراصع ردبط رودراب * هدنرخآ

 هدنن روهر (هرزک) رد هنسانع«قمهرآ نامردو كتا م راحهدننارو نر تانک

 هن ان کوک نانلوا ر بەت رواق هراق راضءب یو ردنابنوش وخر

 غازک هر حق( غ رک ) رلبدلبا نیست هلا ینوک کیک راتطعبو
 زدستفا ځد هد" رو غم هلار نوکسو یدشاوارکذ هک رد یخ

 رد هسا م فرک ناساوا رکذ هد هسحوتتم هلانوا"ر نوک-(فرک)

 هل قبر 2 الاح رود جد هداوس یرلقدروا هشموک كرل عويقو

 3 یاک ل طخ ها ضراو یار ناب یجبا نوا ) اربد داوص

 هحوت دةم فاک لوا با مس یر تن روا هدیأب یا کز عسر

 زوشد هد هک هبا ماشوآرد هنا حوعهو یرک ۱(زک) ( ردهدنرکذ د

 هدحوم یاب ( هنازک ( زدم رعء كنور ضعلا دع رار د رو هك رع

 رد هتسادعم مشی ربا هلی هلبا ہاشم یات (هتاژک )رد هثسانعم دفحو هواک هللا

 هد رو رازه ( راک ) ارد ارت كحوبو لکوک هک یدروق كا نش
 ندیشارت ا )روک جد صا لعفرد رد-صعم مشا ند ند 3

 هدننرو دنغازق ( دغ ارگ ) رد هساسانعم كل هراب و قمر هد رو

 قوع رربک هدنرانوک كنج ردناتفف نانلوا رمبعت لاقوج هکر دیفدا مو
 هعونوب جد هرلن او رایدید دسنغازکو دذغارق هلذغوق كما ماخ هرپ
 (شدنکازک )و (دنک اژک) و (شدنغازک )ررر دیک ندنتلآ خرار نواب

 حدوهو هفح هکر دیف دا مو هل "رو هوا )وا ۲) رد هتسانعم دنغاڑک

 رداح رف رقاع هک رد هنس انعم نوح رطرک ) نوخرزآ )رد هنتسا سم

 < تعبط نو زومانو رکفلا ج وعمو نهذلا میقس (نارطاخ رک )
 هللا هقالعوب رد هنسانعم لقر وف یرکاهد-زو ۳ زود

 ۳ د روص برعع جرب کک س ند هيك لف جور یداوا صاخ ع هدب ر هع

 ( یز مز ۲ ) رپ د ت رفع حر را رع یدنل واقالطا یخداکا هلغاوا نین

ST ETE RE RETRمیت  

 < تب روئسا #



{oF 
 جا قدصو قحارف لئام هیر کوا ردقلاب یراکد د تە روقسا

 ردراو نک: د آرب یک هب رح هدنرزواو ریسک ی آر رولوا رشک یراتکیدو
 هتتلعروکش یسهرا یعردا ثادحا جغد عجوو بوا اح یک برقع هاکنآ

 هیچ“ یاخ ( هراوخ درک ) ردهنام هب هواشغ ضورعوءام لوزتهنیعوعفت
 غر وق اعاد ردوناجر صوصخم هث راد ناس زوخ هللا هلودموا وو |

 مدژا ) ردا لاله تعاسرد ه-سروا هر وڌ ذج ره ردیک قزروآ هرب

 (همدژک)ردب رفع جرب دوب (یرفولت مدزآ ) ردب رة جرب (نودرک
 رواوا ثداحهدنرا بد قثرط رود هتلع یراکدید ناغآ روقو نار تا

 1 (فرزک )زرد ربع یی رو هطو همالوط هعولر وراربد س>ادهد- رغ

 یلییخ هسروا ینا مدارب هک هل وش ردهاک رب ودب هدعاف هدنزو فرشا
 یواقرمصوا ماوعو یسهنداحرب ةکر هتک ینههدرک هحار ندا ناف ۱

 رد-یففصو اغزآ (اغزک ) رد هشانع» نوخرژآ ( نوخرط رک ررب د

 هل ردهرجت قاب كوب هکر د فدا رعو هد زو ناغرف ( ناغژآ ) |
 نالوا رهن ساطق هدسباتخ یرت هلباواو نوکس (واغزآ )رربد ناز

 نفر وق رولوا هدلابح نالوا هدنفل هرا ناتسدسنهو انخ هکرد "روکوا |

 دنعورارریه هن راشاب قشسو غ وتو زراصا ه رلنوب تآ نوحا تش "ر

 | ساطف یرح هل راتعاوب و یروکو ا زکد یتسیردب رګ واک ضعبلا
 | یواو نالوط قلطم هدننزو فالف (كزک ) ررید راطوخ رح ماوع راد

 | نانوار عت روب هغرق یرلق اللوق لیف كرلزالیف زرد هب هش قرکا

 یرکا یوا نانلوا ربع یشارقو یک هرط قج هلاح هرافنو سوکو تاآ
 قلرمص کید نالن رک قیق هنن رزوا هدنادیع روند هد هجاغا

 ۱ دن هنشاب

 لوا ندورک رازادنا مت داتسا بوصار هز وآ تهق یذو رخ اف بودیا
 ساحر اکا راب رغ رواوا لا هراهزب وا لوانالوا ببصر ران قوا ها

 كرل - شو یسهلوفم هنروطو كدرواوزاقو روند لک ید هاو رازرد
  هدهالقولاکنح قاطعو روند هده هغ ج یرکا یوا نالوا هد رلقرب و
 هده بوق امرخ هتګا هک رود هده ید قاعط لواو رووا قالطا

 رود نواف ڑک (واکزک ) ردع و اکڑک هلرسراف فاک ( کڑک ) راردیا
 یاود هدثزو نوطالفا هلا هګ یازو و ( نوژامزآ )رد هنسانعم

 راضمب و رب دعا رمق هللا ىش نوغلا تذل لهارک ایت و ردیعهاو رادرب ۱

 ا و اش فا نه تنها د سس سا



 تن سا و ید سیب رس ناتو ج و تستی

 کب د ( نا ززەز < ) رلیدلدا ناپ هللا یشع كجاغا ین کیدرپ رارید قدرذ

 نم هیلیا ادا هکر د یرلذر > زو: ھ ردا مکن رت رت ن هکر دمو صدد ش + عللد
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 رونید ه-هقر هد رد روسای روا هباوثا قترب هکردهءا هلون ( هلک )
 دا رزردکوک ورم هلعساوب هکر ددابرز مسا هدننزو روبص ( روژک)
 راد هن رب دږاک هدتزو دنزرف ( دنوزک ) یدناوا ناب هدنس هدام

 ها ر ومد یرکا یبوا یراق د_الوق لف كرانابلبف هدننزو هزر ( هزک )

 كرلباصقاصوصخو لاکدح امو ٤و رولوا هدسلکش یترون هخرف هکر وئید

 ځذ نویق هرانقو رولو! رست هران هک رود هن رللاکنح قج هصآ تا

 | هزالم هژکو زرد هنروق هل- فن رګ رووا قال-طا هدهروقج تج هیایا
 GE ET راب تا كحوک يکيا هدنس اهتم ناسا هک رد هدام

 قچ هلاح هر هنو لبطو رود تاهل هدب رع رووا ربت لد كجوکو
 درلک هک رود هد هتس هرات هنر هدنرزوادلک هدندراوءةو راربد هده هرط

 هلحهم یار هدانععوب ررداربعت یئاطیش دیلک راج آ وہف هدک دشود هرژوا

 هام نادك هللا هلم هم یار هدالضفلا د ومو ردرظذ *هدیسر هد هلا

 هدنزو مسا ( رک )ردموس رم هنسانعم نادیلک هنادلد هلا ھه یازو

 را وک كنحرد سکو یغولار ۳ رپ شام ناوتسکرب و ت

 هوم یا یاب باب ) رد ەس ااە 1« نک 7)2 رار رد یک ا

 راحد (راژک ) هنساعم تخ رد ع: کوک حاغا ( زک) دردن هدنرک ذ
 هل صو هدس رع رد-غسروق شوق رده سان ءم ناد هیح هدشز و

 ) فرا ) ردءوس ص هژیسراف فاک وانعم ول هدب r كه رد رود

 یرلکدبد رفاس هرقو بر ات شءوک شعاب هباژ نوکس

 یرلةدروا هشهوک را. ویق و یدنلوا ناس هدنس هداه رق رود هد هفعع

 هب هل مهم نیس ناب یعجوانوا) ردیفرح داوس رود د هداوص
 ردلجسم باکو تغازوفطزوتوا هدیابجوا هک رد هدنعری رعفاک لصتء

 نداد هم و س( سک ) (ردهدنرک ذ هحوتفم فاک لوا باب

 دا س کات رواو | كعد کال.دآ یسک و مدآ نالف سک نالف ردتراہع

 هرادنسکدر ءاوجو عر ؟وفرادوانادو از دم دام هک ردکعد

 وایزو سالب و ملک هدشزو تر ( اسک )روتلوا قالطا ابصر,صح

 تواوارابثعا یی عا تهر هدننزو داوس (داسک ) رود هب هعشود یس هلوعم
AEE TEESیوتاب  

 < ندجاور *
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 گم اس سس سس

 یاب محو نیم نوکس ) حرسک ) ردسرفع نرع زرد ا ندحاور

 ردرهاوج ماسفا لضفا رد هسنسانعم د راو رمو وجا هلبارو یس راف
 کر ود هب لاح هرف هدننز و هک واتر ( رود واوا هدر رع

 یراکدید کیت هود هدننزو هیتسب ( هسک ) راراقاب بودیا نوطوا
 كع (كسک ) راردبا لوانت هللا اهنشا هدسع اف نأ یھ هود ردکلتکیت

 هد هش وو GAS نفصعصو هاف E دی یسهرواق ا هد زو

 لصا ناتن زات راک کر دک و لب 1 ندهاز هدنزو ع” و ) ریسک ) رو د

 هرزوا ىیزەرهج عطعلا لب ها هل صاف 5 رل> هاو تورا ندن رل-هاز

 هرشط الاح زرد ید هک اکاو رر روید هل راقمر نرل -> واورارکود

 د-هلز ىلعو هاب ضا دنعو ردیفرح هه یر كجروپ كن راب را

 نو قارع الاح هک رود هحاص,.ایس لوا هسک هداوقر و رود

 (GEE) رواوایر و ییاتسد ردوو رع رار داره: تكوک هدیکرتردار دنه

 جد هدننزو ردتع> رد هد ساتم لهاانو سک ات هدنزو مک هالاد مع ۱

 هدنزو نورد (نوسک ) رد نفع ییعاک هس نوت ( یسک ) ردتغل

 بآ یا ند رسهانع ءایشا لصا ردیدآ صدر ندنراد,و» سو

 روصو ردنا اک دوحو رادعو ردرلع دق یر ره وردک ع ندشلاو اخو

 هک انتو بودا عز ردنرا,ءندنآ دوجو نيد ةر هک رداوهرپ لیفارسا

 (ادیسک ) رد هتسانعم تاوهسو قابالوک لس جن ( هک ) یدا لاق
 و درس هدام ردرمدو یاود قورعم هکرد راس مسا هدننزو ا هااد

 كدالو هلکنا هکر و د هر ھند لوا هدنزو سافن (شتسا ) یدئلوا ناب

 راردبا ناس دارا دوسا جاز قو یرلسحاص تا دردم رارراهیح یترهوح

 a هزول ضعبلا دعو روند رج سس رع زارد 2 ههداب تاج لاو

 هل رعندنعو یر نسوس هدنزو نوش هد او ( نوةيسک )رود

 (الیسک ) زرد یجاق نوغزوق هدیکرت ردنابن یرلکدید بارقلا فرس
 یاود نانشلوا رول ے اس هکرد ~NS I 7 موڈ رص هدننزو اریصذ

 ضب رولوا مسقیدب زد مشق لر هر صوص هلاعو د-نه ردرشق
 یر وقر طاق هدنراغاطیروکناهد هکلواو و روئاو هدنرسحا نہج راد

 وشاو ردو ندیامن ینیبداوا خاس یرشق ك:کوک ت یراکدبد ۱

E E E 
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 ۱ تالزومس تقلخراردب ا رفت لبا هذهاس ینآ ی ربحا ص تادرفع راس ییالسک

 | الیکم وق ره (هلیسک ) ردرلکوک هیش هنکوک هب وفرق ردپ رکدید وا |
 یرمسق (یرسهک ) (ردهدنرک ذ هروسکم فاک یا بای ) رد هنس اعم
 | هش راهاش نارا قلطم هدعب ردناربا هاش کرد ناورشون بەل هدخزو

 | كنشخ هلون( ك:نک) رد ردب رعءو رخ یتفاو یداوا صاخ ع

 | سنوراهدینانوب رد هلغیراکدید یوا نیجرک وک ن دنسنج تاب وبحهدننزو
 ۱ نالوا یسی رع هلون رسک و نیس نوکس (نسک ) رود ماج ایر هدب روو
 | یراکدید ییماق هدیکرت رد-ب رع+ یتسق رد مص فورعم هلیمسا تلح
 | هدیسرافو هدق هدب رع هک ییساقو ر دغم نادا تدنلح ار زرداکدوب غم

 ندکمر وتایح(ندادناجتوسک)رواوالصاح ن دنا برب هعشب رار د درزاب |
 هزاق هلبنذیح ینبدنراغآ یک روفاک ی ارعصو غ اط (یروفاک توک )رد اک

 ` قرخ هدننزو تصرف هللاد (دوسک )روند ِس دح رع رووا قالطا

 روئلوا رهن نسر دیکر ردکللا هر اکو تظاغ هلءا هکر رد هنسانعم

 ردنانز عاج عطوم ( سک ) (ردهدنرکذ هموعصم فاک تلا باب )
 (راسک )رد ا فرصت هدناساره هلذلوایرهش تاتفاوروند حرف هج رع

۱ 
۱ 

 رواک سا لعفو لعاف مساو ردہصم مس گرگ E راحد

 لمعتسم هلبا یربغو هلیابآ ردلمعتسم هلبا مغو هلبا بارش نیمه نکل

 فاک نلوم الطفل ا دو« نکل رد هل یسراذ فاک یروهشمو رد-اکد
 هدنئزو ندراعم (ندراسک) یدلما حرش هلیسانعء نتشاذکو تدث هلرب رع

 ز دلمعتسم ها مغو هلا ی نیمه حل رد هنسانعم برشو تمحا

 نیس نوکس (رمسک )ر دلیحاخ مما ندندراسک هدننزو هدنراعت (هدنراسک )

 هدننزوهر رک (هرتسک ) ردفورعع هکر د هنسانعم تفز هلبا هدحوم یاب عضو

 هماعظ نس هزار دمخ یراکدید شنشک دسکرت رد ربنشک هکر دیفدا محو

 ا ا هم ا رت راردنا لواتت هلبارکش تسورفو بوق
 (هبسک ) ردلناق یرادقم مهر د قرق ندنب وص ردظلفم یی نمو عفان هنلآ

 بودل یاب كنابوبح هکر د هسا عمرا خک هلی حفو نیس نوسکس
 *لمهم (لتسک) لرید هصوب هسکرردب رکع نالق هدند هرکصندق دافص

 نتفوکو كکود هدننزو نتفک (نتسک )روند هنکجو قو هدسنزو
 زوهو شلوکو د هک روند هنءهرخ لوا هدننزو هتفخ ( هتسک ) رد هنسانعم
 تست CL تب سرب سر تم سس

 شا *%
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 | ECE ا وجو رار دارم دد ه> الام دکر هلدا شار 1 ندناعکیسهناد ۱

 یتسع (یسک) لرد یارا یصع هد رد رو د جد هتان یراکدید

 ناواه ىکا کش روک نیس) یدک ی رب رد راو یس ا: یا هدشنزو

 هدب رع رووا باغ یسرپ هلا دندابو هلا تسدروز بوڈدوط هل ربیرب

 هد رع روند هبا یرلوړناشوف هنحاآ یاب كراش ڈک یناث راد هعراصم

 هدا فلک موج نکل یدلوا ریست هلءا راز حق فص رار دراز

EAردروط سهول در د »ا هیش هرات ر یراةدنانوفهرزوایا لرل نک  

 ی 3 هدو ظرلع طخ جيا ردحرصم هلترابعو هدنسوماف ج

 هن رالب یرلیمت "وک" اسارج خو یهغا یتسک برعم ران رلا نود هاب قوف
 "هدسر جد نینسکو جسک هد رعم لرد یببسا جد هسا یرلو داغر

 سطو رداود روه شم هل ,سا طة هوس نوکس (طک)) رد رظ)

 دود هنسا عمو دنا. جو رشه ۰دهج وقم (ردنسک ) یدالوا ناج هدنسهداه

 یهنسشرو قایق عفتمو عن و كمردنل هدف هدننزو روص (روسک )

 هنسلوا ی اک کولو یقخآ كنیمز هدسرعو رده رلانع كعزوک ب وروک

 ابا موسومو ا دو كعا د صا هللوهع تاک یاب CES رود

 قذح رولک هثساشعم كلبا عقد و قعواص ندشاب وقمللو و رد ۲۷۳ ا

 ییرع فاک لصتم هه نیش نام یجدرد نوا ) ردتفل هد هلسءال

 فاک لوا بایردلتسم باکو تفل چوا ناسقط هدب ابحوا هک رد هدنسر
 هدرملاءاروام ۱ راویسات ههزکسدننزو شو (شک) ردهدنرک ذه>وتفم

 رو ن رهشرد ر هتشم هليل منم هک اطعنیا مکحردرهشرپ برق ۵: ست

 ناعسا رگ تورو" تسوک یآ ها ته: صو رهندیبوق عقاو هدابج م 1 ما رگ

 یلیصف یداوادتتدعهامیکیایدرا صونزپهرب 0 ردا

 هننسو ی و ۳ ردلحز بک و ک مسا ۲ یدلبارویع هدئس ه دام مارس

 ناثلوارمیعت طولاصوصخو قجواموع 4 رون: درد ص هديب رعرد هنسانع

 شوو قوق ٩ روللواریست قیعاق هک روید هنجاو هنغج وب وضع
 هفنارق یا هدنرو ط>ر کا هرزوا قلوا رغاضا تداو رد هنسانعء روک وب
 رد هتسانءع شوخو بوخ 7 رود شک ید هغمروط هل اللذت» توقوص
 رار د راتفک شکو را:فرشک هدر كج هیدراتک شوخو راتفر شوخ الثم

 تاو دن اوق كندود هک روند هر درا یراکدد هر هلا ردا یرع ۷

 هرا هود محو عاص ندنحهو قارس راقآ روص یراص اءاد رولوا

 < ین ¥ + ۲ ¥
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A EERهدروخ ازا و رولک لسعاف و لس ته  

 سون لاپ الم ىج دیا لوانتو سوننە رووا لامعبسا هت انعم
 هک رد هد اد ربط هدتشزو كل اله ( E ( رربد شک لای هب ی دنا

 تغاوب (شک اشک ) ردرابع ندکلرک نوتوط هدوردو FE EIT ییهنسارپ

 تاواسم و هما هم فلا هن رل ٥ محرلا دا هلغل وا ند نیت :مدلضا

 ی-ذک یرب ره نوتوط ندنرلحوا یدو كنك ىا توان روتک

 ردهز ال قاوا بلاغ هش رب یر نکل یدناوا قالطا هل راهی 2 هند رط

 ل صفا طو تودنا هعهاو هعرادم ار اوت هدصوص#>ر ۾ ةا یکیاهدعب

 بورا وکه لوا یر تم رب یرب بوشتوط هلب رب یرب یش روک یکاو هسارپ و
 الاوتء تورهز دلا سەن همدآرخآراو هزراکتم ا رو رادسرونک

 3 رک هظارب تولوا شضراع 9 lake تکالدو هصعو عو هس رو تو لات

 هدنعوخ كرلءد وم وب د.لوارداص یه .اکو را ه هد .دامر و ههر دحآ

 یاکریدرب هدسنزو ناه ج (ناشک ) راربد شکانک هل رصت یرالعاف
 ردردآ تیالورب هد مز ناروتو روللوا مست هق الاح هک روند هرداح
 ۳۳ ۲ رو وة كام ندندنکو زدیوسماکا یاش شوداک

 رکدزب و یک اه دننزو زر ارث هاوو مح* (زرواشک ) رواوامج ندناعهل
 ند ندد زرو زروو نکا تشک ردنک رع ندزرو هلبا تشک رد داده

 فذ ات هللامع:- | ترک رده :سانعم دعارزاا نمدم ردچ مع لعاف مسا

 هژ.س هق ال ع ® ھ دوخابو 4, راتعا قاوا ل لوى 2 نددزروو یدئلوا

 FREE هدننزووارب (واشک )روتاوا قالطا هد هعو ر ن ني هز

 ۵ اصوص>خ یجالصو رج كنآ عسولاردقبو نوبحآ E كل ءوهع»

 هدنزو ورا (ونژىك ) ردهباک ندایند(ود را تشک )ردترامع ندفعماح

 مزواو شم یندح قروف رارید همزوا شما ریا هصشوخرب زونه
 رارید هب ۵ هر وایقود نرو ول (كوتشک ) هلواش ِِ هنس هحر د

 هدنن 9 (جنک) رد r REA لوحاو یش اش لش ن نوک روب (هتشک)

 رد هر ا نالواهدناکش قرور ار اع رد دس ةة هوس و یک

 الطم لوا (رز یش )رود رعب هدس رع رد« اک ندەود (حص"هدنور
 کو ند ااو هلوا شازود ا ویدا و ها نو

 زو وكلك زوب (ندشی شک )روند لاله هد رعرواوا هناک ید ندیآ

 ¥ ندلوا



{1% 

 هجا لوا هاا هت یاخو نيش حف نک)رولوا « اک ځد ندشایعو

 هکات ررزود شعشآ هشرزوار رب بورک هی هطوارپ هکر وند همر
 ردمزوا قابابشوخ زمسک د رکج عونرب شش و هيب روق هل-هتفوطاوه

 هدشنز و ناغفا ( ناضشک ) رود هد همروا یراکدبد یروا شوقو
 كو هلنش رسک (ششک ) زرد هه دک سوانوراعیو ثود
 ںوتاق «ردنوک یدک و روئاوا قالسطا هشح هع رکو اداو زتو راپ

 ,راتوروئلوا رمعت كموروب لراهلراه روند هد کمک هلون ماراو کمی
 ذج هنراشاو اعاو هنن رلم ارخو راتفر هلبا ور شو عضو كراناوج بوبح
 روند هب هغد ولو هدتزو فلت (فشک ) رونلوا قالطا هد هن رلیاحور

 هکر وند هفرظ كج ه-گاوص عوئر و روئلوا قالطا هد هنجو ناطرمس

 یه یئاب و رولوا یعب فرط ریو یرمو یرو رب هدنتروص هغب وار

 قاراق نالوا لسعتسم هدرارابدوب رر د جد ناد رواوا لوب یزغاو
 عطس هد رع راردو غوص وص بودا هی رپ دل. ار او یتفارطا یدک: ایک

 ردردصم مسا ندنتفشک هدننزو تفر ( تفشک ) ردیدآ عاطرو رارد
 هد مژ ونا دد رو ناعاط هدنبرو نتفر (نتفشک ) رولک ید یضام لعق

 (هتفذکر) رواک ید یدعتم رد هن رلا 2هم قلوا مو دعمو زس رول, وقارا
 هد رو دوسکع هللا هژههم یار (دور فک ) رداویقم مسا ندنتدذک

 (كنک)یدابا لستق اهدژارب ناعرت نی ماس هدنفارطا كنآ هکردیاحرب

 هکر دب راک دد شک الاحرید تورفراکرتروخ د هاسورق ترعوبهدنرو كشر

 ضعبلا دنعو رد ورق بو روس هرکص ندق داوا دمج هلا حط ناریآ

 هکر دب رلکدد تکنکرلیناق هد الاحرارروخم ا درغوب هکر دءاءظ ع ورب

 توااح درغوب هدعب نود اتق هرکص ندق داربآ کیک بوکو د یاد

 نوګا قرف نکل روشد كشک هدهن-ا بروج هب راو راردا ج ن یکی رک

 روند كشک ہد ھم اعط نمکی دابا رمت تاکشک ابلاحو راربد معشلا کشک
 رولوا داش جور كوا سس هسرولوا هلا راق کا رر د هد ره هدب رع

 هر اود رک رد هنسان م طخو یکرجو لرد هنوف نفصعص هلاش حف ٤

 روند هنسابروج هب را هدننزو ناهتم (باکشک) نوداکج هدغاک رکو
 هلبا ه دح ود یاب (اکشک)ردادب ندان واو رد هتسانعم تاکشک (واکشک)

 ید قیقد شآ رروشپ ها درغوب شل زوس جدو هک رد ما> شآ

 یر یک (شک شک ) رداسید ( غ یسشک) رولوا «اک ن اوا



 گی
 | هد رع روند هتشوق نفصهص هدانزو لدجا هلا ار (لرکشک ) رود

 هکح هکر دیه ناشک ناشک هدننزو ناشوهم ( ناشکشک ) رارد قععع

 (هلکثک) روثلوا لاسمعتخا :دنراقو« كمرونک توکح گروذک روس

 روبد لاتسوب هدیکوت راسیعاسورارطاش رد. قابا ع ولر هدشنزو هلغشءم

 قشم هسلکنا ادعا راک ناک هک ردتلار ,دتنزو ریه زرد (رکشک)
 بصق هیمز یک یرکردنو-تس قیرات یسه-یرب لواو راردیا نامداو

 نوتا ببارب ندنرزواو راودا واوتسا هرا رپ ةغراب لوا هرکصندک دلبا

 هب روط کیا ول هلبارلش طرغا هنج وا کیاوراررگندقراب لوا جوا رب
 تودیآ بصا هند رب هدناکش یس هضق ناک هننایم لاوتم لواو راردادش

 زابرهرکح يدب یا لوا هللا حاضو نو وط ES لوا هليا لوص

 زدااد نادا بول دخت یرالا هکنکح ناک رغآ ردیا لسع هنوکوت
 نح الفو ناصو رار روم هاب دنهو رگ هدب رعو لید کا هدزارش

 هدنزوردب (وکشک) ردیف هنیکنک هلغاک رسک (هنکشک) ردهتسانعم |

 هدشنزو لومع ( لوکشک ) روند هدهنشوق نفصةصو رد هسانعم باکشک

 هلبا شک رود هستانح یجاد لوکشا هاك ردد ااا یکلد

 فک و 'روءا لوکو رده-انعم ندیڈک شک ردبکی م ند-:ظةل لوک

 یتفودلا یعسق یجآ د ر د هنسانعم كمکج هلبا روما ییکر ت یانعم رد هنسانعم

 یجاد فورعءو یدناوا قالطا لوکشک نوجما یکی دروتک بویل'ر وما
 الاح رولوا جد ندرقایو ند اغا هدنلکش قاق رارید لۇ هد داغ >

 (یوت رپ یاهکٹک) رارید یلکشک لیفت هک و دی راق دیشاط هدن لا كرایشاکب
 نالوا قالم هرمص# یک طخو طیخ هدنعاهش ترس ےک یعاعش ط وطخ
 نی ورپ (نیکشک) ید شلو ا رک ذ یکی دلک هثسانعم طخ كشک و دااکشا

 دوو ه راو یادغب هکر وند هد هكا عرب و روند دنا هيرا هدننزو

 هدلوقرپ و راررغوببوتاق هنیرب یربنرانوا هلق و دوخت و ه راهکر و دهد هکعا
 قلا هی رر واو تویق هب ارب یتنوایادغب شازوأق ادا هک ردع ق عونرب

 بوکود یم توا سو راصب و نافوص ك-یچویم هرومالص
 | ردصوص هرلز:افهد رر دا لواتت بودیشک | هدشنوک هرکصا دو دراو
 رو حجت

 < شکلک ¥



 شک اشکو رد هنسانعم كعشکج هوا یرب هدننزو شک هکب (شکعفآ ) " ۱
 | کو هووارپ دزو روفغف (رومشک ) یدنلوا زک درک رد هرات ۱

 هدیه (هدیشک ) ردعطومر هدنسآاوجرو؛:تشد ضیباا دنعو ردیدآ

 ردن الط طخ ناالیکح ھن رزوا س مالک هک ود ا هتک هدننژو

 ردطخ و یک قاطم هدلودر و رد هئانعم هتشوئو یزاب ضبا دنعو

 كرکو هلقمر و هللف كرکو هرزوا د-غ.ک كرکو هراوبد رک

 هکر د هسا: رعشک و رعشاک هدشنزو رمصقت (ریعشک ) نوساکح هل>اغا

 رو هشعرهشرب هدناریاویدنلوا نایب هدنس هدام رد وکر, ندنراپ وک ریشوت
 لاشرولوا ج لاش الءاهدنآو ردت-ایصو نسخ باا ییهارد دآ

 رد هنسانعم ناوارفو هبعو قوج هدننزو نچ (نشک )ردوو
 رام هدشزو حرعا ) شک ( ردتفا هدلبا رک و هلا ینوک س تنشو 1

 هدرابد ضد EY مع ول دیذلو قفوا هدن دنع رل ءا ر دابر ا ع وب |

 رودم ر دب راک دد نالءوط هک یدشا ریسقت هلا خاب و رود 2 و

 انا و صو E هزر زرواوار صا ندنآو ب و هو

 ردس رەھ 7 جن هداوقرب و رو دوب یرلک دتارببعت یمالار هدراب دوب

 ردن انعم ناشطعو شءاصوص جد كرو هو

 دیش هرانم ضعبلا دعو رد جد هک روند هراشء عونر و

 ندعس تاروخت و رادوب لرد ځد هعب ششمک ردیعهاورادرب و ردنابرپ
 جش ؟ هدع | وررب ورا وک یه ی کرد کد ارت دن اط الا نی

 نو ول ( نشک ) رواک هنساتعم تلوهسو قا قابالوو رد هر زا ک هک ر ديما

 فشک هدننزو وشم ( وشک ) رد هسا ء٥ قاوروقو قلتجو نامروا هلنبش
 ندنآ رود هاب نالوا مبءهدر ونک و ردسنک و ردهعب وا هکر د هنسادعء

 عورخ هد رع هکرد راد مساوشک ضحبلا داعو ررک و ناقراو سا

 مصدوص ندن) هناد ردناب یرلکدید كحرک هنکو یحذخ هک دف

 قروورارسا هتناپ هکر دعا كن هداوفرپ و راقب هدغارچبوراقیج غان یک

 سواکبک هدا زو داه رف (داوشک) زرد جد دکعو شاشحو لاخلا

 دنز هلیاهد-حوع یاب (اب وشک )ردیدآ رادمان ناولهب رب ندنرارال اسهپس
 (دوشک) ردتفا هد هلو لداب رد هشانعم سوقو یاب دما دنزاب و

 هبارجا نسا ضم ههبک هاو هش توق هک رد هدسانعم روف هد زو دمرمس
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 ۲۵۲ )ر دنرابع ندترساحو تاکترا یهشحافو عطف روعاو تعراسء

 نالیکج ندنرزوا نالاپورعسو راو رد هنسانع طخو یکزج هلایش حد
 رد هنسان ءم تاوهسو قادالوقو رد هنس انه ءادکو یا دورونی د هد هنالوقربنچ

 | هکروئد هب هاد لوا هلا دیدشنو روناوا لج هد هپاودو روتساب راجو
 ندب رد ص یاب هللا شک ( یک ) هنلوا عضو نالاپ زونه هنرزوا

 ناسب ( ناعشک ) رد هنسانعم قلشوخو كازوکو كلوا ردبک ره
 هدننزو هدیسر مدت )رد نسال سودان و ق سهرڌو نولد هدەنزاو

 جاقر یربعت شماکج و ه-نسانعع شماکچ رداوعفء مساند ند ٹک

 | تحروالبوس هدنرب شخلوا نزوو شاتراطالوارونلوا لامهتسا هدءطوم

 هدنعفوم شفک ناروا اینا رد دوام ندوب یتراط نائلوارمبعت یکح

 هغاربصقو كمکح شیارا ههاوج ههاکزتوررید شک شماکج هفرطرپ
 لاسمعتسا هدرالح و تل ذک ید هدیسراف ردب راج هد رل مقوم كمکح رفدآ
 یور هدیشک هب لروب وسو دد هدیشک همدا ولبو نو روا الشم رووا
 هحراب نان ار هک روند هیارالد شعت لوا هد بشک هدسناسارخ تفلو راربد

 کروند هد هغو ولو هداقوت لواو رار دیا ح رط هلکساو ههرمص هن راروا

 كول واو قعاب هغمروا هناوا هدنکرادتو هدنسوط وا قهروا ههنسکرب

 رود هیاراصت بهارو ساباپ درو شیث> ( شاشک ) روئاوارم مت

 (شک ) (ردهدنرکذ هروسکم فاک یناث باب ) رد رم ندنول سڏ
 زد هشساتعم اروا هک رداع رع شاو ه-طبار هکر د یف شا هک

 شوقو روب وس نوحا كا رح یهاش هدشلوب وا جم رطس هکر دظفارب و

 دو درط نع لوم سورخو قواط اصوصخو قءردلاق بودیکروا
 طخ ن الیکح هراروای" ران شاک: هک رد هشسانعم هک وار وان وس هدنلح

 تک )زود هر لنکا هدشن رو دن تشخ هلو ( یدتشک )ررتالطب

 ا صحت هاه هد رو هتسر (هتشک )لر دتشل رد هلیغف كف اک E نکا

 قا ەدىك روتا دتسورف هوم والثم دومراو الاو رو د هر نیک هلا

 هک دلب| اضتفا ردورف بورابچ نب راکد رکج نکیا بطر روثلوا مست
 تناکح رد کر ندباطخ یا هلا تشک (یشک ) راس باشوخ
 رد هن رلاتعم نیدمرکا نیک او لدکا نیک | روئابوس هدنرلعفوم ماهفت-او
 هاد عرنلا تاد ضرا الت لسشکا هدشنرو نامهم ( ناعنک)

 4 رنک



 (CO یدنلوا رک ذ هک رد دن را نوک روس ۲۰( ر تب

 هش وڈ هدراد ء زکر و ده هغی راک دید قحرو للون حف و دو

 روند هر قلی>وقاوروقونامروا هلو رم کو نیش نوکس ( تشک )زرد
 هکرد ه-:سانعم رشک هلیج ( مننکر رواک هشعائعم كذاك مود مو

 NE AE ا

 زب هدأ اراراتک| رل دعا رمت هل وا نم هلوک رلضعو و ه.ارا,هراضمب

 هکردهب و رداب هرو هفنصم رارب د ج دوکنااب هکر دنابنرر (یشد منکر
 4 -.دش اکا جد یس هحأر ندنعوت نکلسف هروک هرلب مغو ردوا لغوا

 لبا د صلح مت یہ تشد شک هدنا درق» ضعإ و رداشي لّیام هضاب و

 ملفا هد-زورتهء (روشک) ردستو ارورون هصلخ راب دا مش

 ندا ےلفاورد هص>رن دضرا ٴهرک نانلوارا عاهص> ید هک رد هت سانعم

 ماقا هلفلوا عطق هب هعطق ىد ید ضرا درک هنسانعم عطف ردذوخ أ

 رونک و لوا روشک هدیسراو هدنعقو» ینا ملقاو لوا ملقاهدج رع ربړ د

 هک لواع لقا رد واسه ھت ر ك ےس تک اوک ملفا ر هو روند مود

 راز شم داشت نو جک یاد القا ردات دن رد لر نا ک

 قارع عبار ملا ردپ ون هک ر دنا کا تا ملقا رد وسام

 رد وسام هر هرهز رد رها :اروام س.اخ ملقاز دوم هاتفا ردناسارخ و

 ردلاشد البیاصقاعباس معلقا ردعلعتم هدراطع ردبتکل# مور سداس ملا

 عون یدک نواب واک: یک هلو | راجا یکلسء گكویصم رد وسام هرگ

 ورک n 5 هرروا ینددلوا قط انا يف ارغح هکر دوب یییصفت

 هک ماق یادت هل دار و د نداوتسا اطح هل راشءاراهنو لی قالتخا یصرا

 مادم راهنو لما تاد ۵ او ا نکاس ۳ اوتسا طخ راب دابا مسع

 ضرفیزا هراد ضرع یرا و٥ هاوتسا ا دول س) ردتعاسرمڈ کد انوا

 داد کای اقا هجر دورود لإ ارب هسنسارا ی تکا رھ ںوناوا

 یاابطو اور هل يس2 و ورد واھ نالوا حاد هدععارا

 دال نالوا هد | نر دو الاجا یر مدو ليل فالتخاو

 لو هب قرش طرح ارج ضع ل لو | یلقا ردک راشم هدروک ذءروما

 هر رو د دده د ال, لحاوس ضا یا : عاقار رارغوا هرهش مانو رح هدنکا

 نيج دالبضوب تا عاق ارراو هب رغ بوک ندنب وئج اش رفاو برا
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 دنهو نب ضهب عبار ملقا رک ندنسلاعت لحاوسارش رفاودنسو دنهو

 رارغوا هی ساو هباناغ ضب و مورو سراف لبجو ناسارخو تالو اتخو
 هیابنامساو الات اوایلاعو مورو نا 2کرو رھا ءاروام رکا ساخ ملا

 هزک دهرقو هموروهباامرجو هااغو هبابنا مما ضب سداس ےلقارارغوا
 ن دنلام” نانسکرو سورو هلدالب میلقا یججندب رک رارغوا هلان دکرتو
 تیاهفهدنآ تراع هک ر دلع لرا یرخآ كولقا یجدب هدندنع راطعب رک

 ج وا شا هروب مهر زج رارید رد لوت "هری زج هدلاع بناج لواو هلوب
 ر درب و زارق هرزوا قلوا تعاس یمرکب یراهذ لوطا بواوا هدنطرع
 بول نفیداوا نوکسمررب هوا ندسهیلقا یجندب نییفارغج ن رخًأعو
 رايد تا نیم ملقا ترد کیو مست ده راو هنر ع ین شتلآ

 هل اار نوکس ( وب دخ روشک ) و ( یاد-خ روشک )و (اد-خرودک )
 (زروشک ) ردهاشداب دارم هک ردکءد یحاص میلفا رد یبسیکرت فصو

 (ناب زروشک ) رد هنسانعم مظعو كرزب هلا هم یازوار نوکسوواورحف

 شاپ هرق هلاش حف ( هشک) رد هنساشم راک و امظعو ناکرزب ردمچ

 هرژوا یزا شاک وراد سودوخوط-ا هدینانوب ردي تابیراکدید
 رد هسا نعم طخو ىزا ضع لادنعو ردهنسادعم نالو طخ نالیکح

 یدلناتیاور هللارمسک هتسانع» نالطب طخو هلع هثسانعم یزاب راضعب

 رد یحا لذ ند نتشک ( شک )( رد هدنرکذ هموعصم یناک ثلاث باب )
 قود اطعم لتقو كل هو كەز دلوا نتشآ رواوا مخ رم ]عاف مساو

 خذوقجآ ندوشک رولک لعاف ساو رها لعف ندندوشک هلذلا ( اشک )

 عون هلباخ حف ( لخاشک )رد هلیسراف فاک یرو هشم نکا رد هنساتم
 مط یدسالوا رکذ هدنسهدام رار د جد لخاش راراب كع ۲ ندنآرد هلغ

 قعرباو قجآ ندوشک ردیطام ند ندوشک (داذشک ) ردستفن هدهلباخ
 كرولا قوا ندا و قلوا ناد-نخو كاوکو رد هساسانعم محنقاو

 زد رهتشم هل راف فا تذوب روناوا ر دد كمر و داشک هک رد هتسانعم

 رواک هنسانعم ناوبا و لوب و یدناوا افتقا هایخاص الصفلا دی وم نکل
 هد هب همانعتعو هر همانق الطو ردیهاشداب تار و روشن ( همان داشک )

 هدنادرفم جاقرب کڏ رد روهش»ء هلیسران فک ید تاو روئاوا قالطا

 یدناوا عابا انا هلذلوا تدثم هلد رع فاک هدالضقلا % و اصوصخ

 هک راتسک $
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 رد ها ساتم حو ذمو ناب رق هدتژو رایشه هلبا فم ئات( ناک 9

 ةداراو مزاللا رکذ هلغلوا رکذ هلع! هدحذ تلاح رارد ید هدرک لعب

 لات حف (هزتشک ) رلیدلیا قالطا لمس د تااح حمید ندناببق موزللا

 كنفح ( كنشک ) رد هک ید هدړک رر دیس هدر نوزوا كررکاود

 رربد ید یکجو نال زوعوط ردکجو قو هک رد دنسا؛دهم لمح هدانزو

 قسشک هدسزو خیس ( یشک)ردنراشا هادسهش ( هدنز ناکتشک )

 رد هنس انه هعراصهو كسرو ویدناواناد هدنعهدامردرانز هک رد هتسا د

 قاب و روئلواریبعت یجشروک هکر دیجتوط شروکریکتشک لدغو رکیتشک
 رواوا ید یضام قرەلوا ماهفتسا دوخابو هاکح ندنظفا نتشک هل اطخ
 هدننرورتخ د هلا هجم یاخ ( رتهشک ) رد هدانعم لتقو كعردلوا نتشک

 نیت نوکس 6 هک ) یدنلوا ناب هدئسهدام روشک رد ساعه ملخا

 (فذک ) نوساوا هسرواوا عون هل رد هنسانءم طخو یزاب هلتس مو

 دنح یتروص كنقارحا هنسانعم هتخوس هبرقن شموک شفا هلئش نوکس

 هءاع روند ید هداوس یرلقدروا هشهوک كراع وقفو یدنلوارکذ هعفد

 ها نوکسو نیش م (تغشک )رولک فتنه سا کما تفروژرد داوص

 هکرد هشعاسنعم دوها دعم ه.ش مس و رد یطام ند نعش ڪک

 الولص بودا فی رخ رانآ رار د تاولص هد رع رونلوا رو سهل هرواسه

 قهریآاو قمراوقجآ ۱ راویسانس«ترد هدشزوننتهنش (نتفشک ) رارد

 قلوص ۳ رددساشسم قب رفنو قعع اط ۲ رولوا مزالو رده: ساتم

 قلوا مدعو دوانو سروالب 4 ردو: سام قثورو و هد رب و

 نوکس ( ربککشک) ر داوم مسا ند نک (دتفشک ) ردهنسشاحتعم

 هدب رع كشوک ردیف رجا كشوک هلنکاسنونو فاک محفو نیش
 یساسعء یکر فضو رد هناء خاروسو ئال دریو رود هرصق

 هدلوقرپ رایدلبا )ع هد وط زع لاب كو هلا هقالعوب رولوا یاد كشوک
 رد ییلراو قش هدتاور ر و روألوا رمو هاک رکود عسا كنا راو

 (ثوشک ) رد هنسانعم روة هع یسوق هحرس هاش نوکس (هفوکشک )

 هنمختردناسبآ یراکدید یخشم رم غ اب هدننزو سورخ هلا هال یا

 هکر دیهورنیتنسفا یموزثوشکر بد تو شکل ارذیهدب رعو راند هدینانوپ
 نینبسفا ملم كنابطا ردنابن یراکدید نیا هکر ردندنعون نا رد ام یول

 هک تمک 9 هک ی .. ۴

 ا ا د
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 رداع کرک دا هلا دوعو لح یدامر بودا قارحا یمن 5 دد

 هک رد عون یمور یبضفا ر دعون حاقر تابنو رارید یزوطنیلب هکر
 توس هد زو د ورس (دوشک) هلوا لو تفارحو و رام جدی مدط

 رد هنسانعم طخو یزاب هلدرش ج (هشک) یدنلوارکذ افنآ کرد هتسانعم

 هدحوتفمباب رپ هک ردهدنرفاک لصتم هی هلم هم نیع ناب یعسبنوا)

 هن رک ریت ( لازفلا بعک )و( زارف بمک )(ردلجسم ین اکو تغفاشد

 اواح عوو و زوالوا قالطا هده. دع ردهرابر کش فورعم هک روث د

 ینوا هب را هک رداواح یراکدید یزد داف كناسیطاا یا وب ر دی ۹

 تنال ر لوا لاسمعتسا ید هدیارشو رارابب هلبا نیب رتو
 ۵. )و( 3 ؟ناهج + هک ) ناح دوص2» ن نا )ردتغل ا ع

 نایب یجتلانوآ ) رد هک ندناش رد دیش وخ (ناشف مرح هب هک )و (ورهر

 اکو تم با للا هدا چ واک ر د ہد عسر یت رع فاک لد صت ت۵ هباق

 یراکدید قتسار (فک ) (ردهدنرکذ هحوتغد ف اک لوا بابر داعش

 هذه وا زوع“و راردبا باضخ نراوربا هلکتا راب راق هک رد هثسش هایس

 قعراب ن دیک رولک نا لعد ندن درفک و راربد ویا ره هدجرعرربد

 رواوا مزالو یدعتم رولک هنسانع«قمالنجو قمرا ورد هاساثعم نتاکشو

 رود هوغر هدب رع رواوا هدنزول ارد و هدرغا هک رد هنسانعم كوكو

 هدننزو اذخ (افک ) ردهنسانعم هحارو یسهبآ لا هدب رع هلباف ددشتو

 نزد هاا واک دات قاصدزاغوب و رد هس اعم تذگ و ندشو تدر

 شاب هدد رعو نوسلوا هلیبس هضراع یبراخ رکو هصغ تدش كرک

 كهردن ود هبهرشط نسو رگ او كەر وج نسر كنهءاحو كعا یگاشا

 نالک هن . رزوا ی ےک لوک ES هوش ( هایکب :۱ فک ) رد هساتعم

 یک ددل ا ثب .> هدک دازوس نوتاوا توذ هشنش ضعبا دنعو ردونص هكا

 ا هد رع ردک و کجو ا دن زول و نالق هدشد

 قوم اچرج هدیکرتو ابنوتهسو اینوقوحس هدنناتوب و حاجزا ءامو
 ند ندشافک ر واهر (دنافک ) رددیفههرصب تاطو هنیع ضا رارید

 سل ا صقان هک رد نيج لوا هدنزو هناهب ( هنافک )ردلقتسم لعق

 (ندناتنک) زرد كلوشودو دوشود هدسیک رو طس هد رع هوا طاس

 ) اصم فک )رد ها رلاثعم قعهراو قران هنهانزوا هدننزو ندیناسر

 هک دی
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 كد + ابر ندارو روهظ یک ر ونا مع هدقد رافیج بوقوص هشفتلوق

 (زتفک ) رد یبطام ندنتذک هدننزو تفر ( تفك ) ىدا ردیا روت هضافا

 ( یزتفک )ر وند ماج هديب رع رد هلا توه رتوکو نیحرک وک هدننزورفد

 یرلکدابا مع قارط كر ەهلوج نعد ردناهالج لاش هدننزو یزتهد

 هلا ردصء یاب.هدننزو یکتشه ( یکتفک ) رد ید نیتفدردحاغایصب

 بول النح هنغلتزوا هدخزو نتفر ( لتنک ) رد هنسانعء قلقالتحو قلقرا

 تاب هدشزو روو (روتفک) رد ةا رلاذع» قەراو قعءراب ةا

 قلوا تهدکیو كنرکیراب ره بویلرا نولت» «دلاوقاول ذا هکر د هتسانع+

 ندکابالمحصو رمص بوی ا بارطضاو عج هدنروهظ مالاو باتو
 شم التحو شاراب ر داوم مسا ند نەك هدننزو فه ( هئفک ) ردرابع

 ه_یقک 4)-..سراو مج اف نوکس( ک) رد هنس اعم قالتجو قرا و

 رد هئسانعم كوكو رد یراک دابا رعت هصک كرایهشا هک رد هنا تەم

 بسا نز نماد هد دزو كج (كعنکر روند هوغر هدب رع

 لودسج (لدعتک )روئلوا مست یغرواص رباو یموقربا هکر د هنفاثع»

 ٩ دا هکر دیکلتوک تآ ( شوب لعفک ) رونید هنس رفص كنآ هدتزو
 كروا ی راکروت ناربا رولک هاب رزوا یسب رغص كنآ رلرکید هش درآ

 یراق دران وو ماعط كرل هم 1 هدننزو اریخسر دللو هک یا ( بل هک )زرد

 زوناخ هدرخرب ندنررواح وصو رولو ا رمد ریکشک کرد رب لو

 هغر روق هدندنعرلضء» رولوا غر وق كج هعاورودم یت و یشان ردندآ

 هدیرع ردیفلاب تیا ضعبلا دنعو هلوا هرخما ینالغزونه هک ردیسرواب
 هکر دفدا رع هدربخ | یانعم لا رماتفک موق رح (درباعنک) رود صوعد

 هدعاورز و راک كحوک هدلوقرب ردیغااب تبا ضا دنعردسرواب هغ روق
 هد هنخ یوم کک د وکو رولوا تر وډ یر ردوناحر دیش هرلک

 یراکدد هک كرلرهآ ( رنک ) ردرانعم لوا دول رلعفک )روید

 تلر و ردهنسانعم فازرتس تاتو 2 وررد جد هاو و د هلآ

 قجرویق یواو روند هرط هدي رع هک یرلهوک وب و یراعجرورق كنجوا
 ركوب تواا هلا ماطوطرب راب را هکر بد هد هحاص لواو زرد ید هفاز

 عوئرب و روااققحروبق هرزوا لاح لوا بوقارب ندنلا هدقدلوا قجرویف

 ن ردحاد رد مالتسلا هیلعو ادینت اغ یس و تراک هر هکر داری دن



 ِِ دم جی وا هد ااو لورم ۳

 | دسر (دنک ) ررید نورب قیشاقهدیکر رولوا یک قیشاق جوب وەک
 كک كوروج هکر دسب کوک رک د (اب رد فک ) ردیماع نو رتاب 1

 هک دوهباا رغذ یا (دوهبلا ر ۳ E ملا دز هد رع رد هجر یک

 هدولاب یایموموی هوک یایموم هدزاربش رونلوارییعتیسایهوم نکد هدیکرت

 یساطعو شم طارفا هکر دد رعاوجوع رک ل وا (دیفس فک )راد جد

 روشید ت هدب رد رووا لاممتسا هدراق هل تفاضاو هلاق دیار فص هلییس

 هک ناق قانا نهد رد هنسانعم رازفا یاپ هلبا هیچ نیشواف ن روز ( شک )
 ندنو ثوک روئاوارببع حوبا فرش وپا الاحو قع هد-ع دد یرت

 . شفک هک رک هشرد دراک ندر فاسو كَ ۳ هلوب ( نتساو>خ نا رعع

 ردهنسانع«تشدو هووا هدننزو نزر (نشفک ) رولوا دباک ندنماقا نداهن

 هدنرو مکفک (ریشفک ) هلوا ش اکا نیکا مدقم هدنا هکر وتد هیمز لواو

 یصرق راردیا لامتعا هللا oh کویف روند هعهروب ی ویڈ

 رارید یس هروب ییکما هشعو رب و راریدنورطآ قرع نورطل هنعوت

 هک ردراک-ت یرک دتامهل قأحاق باق قد رق رفا شعلا دعو

 هک رود ه-ۀرظ لوا هدستباوررب و یالف هدلوقر و ردعو نص م ندیالق

 فک ( هڈداع فک ) هلوا شاروا مسها ارر کم هل دیس یکل ه-تیکش

 هدنلکش قهر شب و ردق لافطا فک یوک رازی د لا مرم هدیکرت هک مرح

 رولوا هحالاندضاب هلا ترفص هدقدوروف ردنابنر ولع ه.ا تب وطرو

 رد دیقم هنسوص تار زرد فكلا نرو رغصاا عیاصا هدس رع

 ردهدنرب یری كکود عو صول هد زج الطصا ( ندرک ههغ فک )

 (كقك) ردنرابع ندعلو وب بوهیص نس هب هل دص قهروا داټوت

 لدب ( لقک )روند هوغر هدب رع ردکو یک هکز د هتسان عم فک هلبا نوکس

 نوساوا كناناوبجراسو كنیمدا رد ه-نسانعم نب سو یرفغص هدننزو

 راوسندنرزوا بوکچ هنسهقراراوطقالبچمک رونید هراتلوجو هسالبلواو
 داندوب رثرید تنروا راکرت هک یسوتروا یرغص كنآ ( شوپ لفک )رارولوا
 رکفک هدننزو ریلهد هللوهحم یاب ( یلفک ) رو واریت تالتوک هدنسیکرت

 زوسو کزوس هکرد هسانعءالاب یشرتورارید کوک هماع هک رد هنسانعم

 هک ریمل ¥



 ےک

ise دپ 

 سس سس

 رد هنسانعم "ملفک (ءربلذک ) رارزوس عاو لاب هاکنا ردق ظ نانلوا ریمل

 یو

 رقاب هلتفاضا ( سم فک ) ردهنسانعم هشیاع فک موف رم ( ع رم فک )

 د ر هرکصت دقد_لاشوب بودا هباذا یرقاب رار د یک چ رقاب و کویک

 عمنح هدنزو هلا روص یقمانیق هدک داوک و د دراب ءاع هت رزوا نوحا

 ) ےتک) ردعات هتلع معاون راربد ساعلا رهز هدس رع ردک وک نال وا

 هد رعرواوا ه دلکش هنکننرک ر دعااب عونرب هلوجو نون نوکسواف حم
 هدسغ رق هب رق مان لوت ندنرل هب رڌ اديص هدماش دالب ژرید ادیص هک

 هلکعا تکرح هحراو هد ا كنرام ندنوا كطاش رو ]وب هديب وقر

 نک رووا لدب هروفتقس ,دعاج تب وقت ںی و
 جارخا یرمناد نوا وک ود نعرخو ردهنسانعم هر ادو فد هدننزو هفت

 رايد كهک دیکر روند هپ هیقن نالقو ربک بویلوکود هرکصخ دقدنلوا
 یلبا مود رهشو ردیدا رهشرپ هلا دیدشاو رود هداصف هدد رع

 هدیکر روید هن زوکو زار هدب رعوردب راكد د هفک هلفيقخ الاح هدنفرط

 هنسح لاعا هدشنزو رایغا ( رابفک )رونو اره هت ییسدهفکو زارت چد

 د-رفک هدشرو توم ( تیثک )رد ه سام كمکح نحو 2 ر هدم

 هدا رو ندیشک ( ندعشک )ردیضام ندندیفک ( دیفک )رد

 قاربآو قاراب رولوا د مرالو ردهسش رانمقءالتحو قءربآاو قران
 ردلوعقم سا ندندسیفک هدننرو هدیصق (هدفک ) هنسانعم قءالتحو

 هدسش "رو زب وم ( ریفک ) روئلواربعت قالتچو قریاو شمالنچو شلرپآ
 ردب رعم ندنو رمفق روناوا ریعت كل وا هکرد های, كج ه وا تاب ويح

 ةنناع لایکم "یفقلا ردیا نایب هلترابعوب یربف هجرا هيلع یدابآ "رو ربق

 لایکم روك كوکلاو اعارذ نیعب راو ةنام ردق ضرالانمو كسیکاکم

 افش (افک ) ( ردهدنرک ذ هروسکم فاک یناث باب ) افصتو اعاص عو
 رظاو وفک و ارج هد رعو رد هشسانعم تدشو ٿو مر هدنئزو

 ررید هنفازوط رداحورد هنسانعم تد الجو توقو رد هن زان-« قوا

 روید فتک هدب رع رده-نسانعم شودوزوموا هل اف نوکس ( تەك )

 تفکش هلباف نوکس (تفک ) (ردهدنرک ذ هموعصم فاک ثلاث باب )

 و هتساضم حج و ناچ نتفکش رد يضام ندنتنکش ردهن_ساسنعم

 ك ودو قعرو" لفوکر دام ند نوا هکرد E E EEE توكو



 عج >حعحععععببسجببس

 ا ا امرخ یاو ردامرخ راهب هدسنژو ارفص ( ارفک ) رد هشسانعم
 ماط)ارمذق هد رع هک رد غو كنکعچ امرخ ضعبلا دنعو یکییج
 لدب فااو ردفا ید هارفک هلیاه هداز رولو ارب عت نوع هدیکرتو

 رع فاک لص هب رع فاک ناب ید نوا )رد راد هلا

 هسحوتفم فاک لوا ناب رداع فا نوا هدیاب کیا هک رد هدر

 هن رو رارروشد ندنوا صاخروند نتسکلو لاک ( تاک ) (ردهدنرکذ
 دنزا و دنز دزو افص ( اکک )رد هنسانعم تالو قاتواورزعاق غاب
 فاکنو ۳ ( هک )روند نسهدب رع رد هنسانعم نادندو شود هدف

 بح هد رع روئاوا ریت تیکج هک یدرکج قوم ینعل رد هناد هبل هلبا
 هدشنابز یدنهورددآرهشر هدناتس دنه هدننزو یر2 (یرکک )رود نطلا

 یسراف فاک رسک ( زکک )رریدیرکک هتکلک زو راقو نواقو روگو رایخ
 ریل ی- هە درکوصو یس هر وص هکر دیسا كارت هر هلا ه-یسراف یارو

 هد نیش (شکک ) راد ید ناقهیاو جرج هد رع ردءربس نانلوا
 هکرد هتسانعم تفرک هام هدننرو كعشج (تدکک ) رد هشساتعم ڑکک هلا
 (هکک ) روئاوا ریس سیاس رد هک هايس نالوا ضراع هدنسه هح كمدا

 هکک (یکک ) روئلوا ردا هه هکر وند هبیمدآ *هلضف هدننزو هکل

 هکردقواط لوا (كک) (ردهدنرک ذ هموم قاک ین بای) رد ساتم
 هم ال نام ییجزکس نوا) هلوا مسرسو تسع هلغمعلاق زونه ند هطروع

EEشن ا یدن ناسعط هداج وا هکر د هدنسر ی رعفاک  

 کرد هدا نعم لک ( لک ) (ردهدنرکذ هحوتفم فاک لوا باب ردلسم
 اموعو روند عرقا هدیب رع راربدلک ید هدنکوت رد هسک عسلی یشاب

 روتلوا ربع سوماجو یابنوط هک كن رغصوص اصوصخو كلانا ورح
 الب (الک ) روند هغوب هنکک را لزوک و او كلوب هکر رار د هلک هنکک را
 215 رک رد هنحانعم هبلقو راشعاو رد هنساتعم عدعصو دف رود هدنزو

 ردیحظءاورج كنواصرواوا لصاح هلقارحا یرمضخا جاز رونید یشاط
 یا ( هیالک ) رد هنسانءم ع دفضو هر روفهدشنزووک اله هلا هرمه(و الک)

 ند هءاکو نروط لب راص هد هیلاو هد هملک هک رد هنسانعم هقالت هلیاو دحوء

 لاعتق و بلک دیکر ردکلسا و كا نالوا هدالکش هعلح نوای راج ند هيم او

 قحهراص تالساو کالا و رود نغم وب کال او روداو ارم عل جدهروطو ءو

 (دسم الک ) رووا رعت كحاکو هڪاک هنعولر و ها ام یادت خرج

TRتست تست  

 ٭ اینک #۶



: 

 پپپ پن و ا ت

> 

 هک مود بوبا وا ندنز یزوک كمدآ هلسین ات یاد نوکسو ابرمسک
 لاعو زواوا هدنتفو لازا عا و رولوا بنا هک لات یفورف
 هد اهنگ تم برو تا ےک ) رواوا ی دن ین تدشو ندةء٤ض

 .لواو یدارواوا ته ۱۳ ور ک رک دورة رد رهشر

 ه-هلق نالوا هدر تسکو و هرزوا هبت قلطمو ید ا فرم هتم ه رهش

 هلو نو اوا تارخ 1 نوساوانش روند هد هب د-صقو یوکو

 هروط رازاب هدنآ هک روید هب وک لوا تالک ضعلادنعو دو

 یبحاص ال صفا د وهو زرد هکنلتتحو هر هعر رح كحوک هداوقر

 وار هناخ هدژفا رطا at هاش دا یارمم هرم بط روش تاک ی

 رد هنسانء هلا وح دق هدنزو وجاذج (وجالک) روند هرس و هد ر

 (هدالک ) نوساوا كج ها تب رشرباس كرک كجهگاهوهقو دا

 دغا روق هد زو راهب ( رالک )رد هنساتعم لوحاو یشاش هللا د لاذ

 رد هنسانعم لوحاو یشاش هلیسراف یا (ژالک ) رد هنسانعم عدفضو

 نشو نصهص هدنزوهزاوآ ع (هراژالک) روند هد شود نغصءصو

 لک حامرع هدننزوهدزاوه هد (رک زالک )رد جد هکعهدب رد روند

 (مهزالک ) ژرراةبح هغوق ند وق هاکنا هک روند هلکنج لوا اصوصخو

 هک رعرد- شو راک رد اک ضهلاد-نعو رد دنساعم رالک

 ردنخ الفو ناص هک رد فدا معو هدننزو كنس الف( كن سالک )رارد قارفش

 توگنعو كحروا هدننزو شاوا (سالک ) ردیدآ مصور (هسالک )

 هدنانود رد هنس یکر از هجا هکر ود هنغآ ك روا (هناشالک ) رد هنسائعم

 حد ( كشالک )رود هد هبهدرب كحوک یدک ود مت لصاو راد اک را

 اولح عونر هدننزو نتفاین (نکشالک ) ردهتسانعم نخ الفو نارص هلش

 یتشدغاز هدشنزو غارف (غالک )رد هثسانع» هک رالک (هکشالک )ردیدآ
 ال طفلا دب ومو رونوا مسین نوغزود هک یس هغ رق نا نع رد عسا
 ینارطا هکر د هنسانعم رکنا ضعبلا د-ذعو یدلیا تان هلا عض یبحاص

 قشمو كاوه لاعص( نتفرک غالک ) روناوارب.هت دق معردعارا رم لراورد
 رد هلام هر الک مر اف (هفالک) رد اک ندکعا ارهت-او لرهو قاذمو

 تعارز قلطم هک رون د هبارصو تشدلوا هد زو كاله ( ك الك )
 ندر یکیدت لد گوا هندرط یرفو كن هجو هلوا س ا

 رد تعا هد هلمال هدا مول رووا رعت یلدل ەت ردعضوم هګراو هب همت



4 < $ 
 رونآوا رمبعق ینآشوط ںرع هاعولرپ روید هتناص نایب ( شوم ال )
 اضعا هدب رعو رد هتما شم رس لر ات یس ۹ ساب هدنزو لاج (لالکر

 ییا لالک هدیدنه نیزو رد هن رلاطع قعنصاق زوک و قعوب وا
 هتشکر سهکر دیفدا رمو هدننزو ةع ارس (هویاالک ) رادان اتمه شورفسو

 مظعو كرزب هدننزو ناکم ( نالک ) رد هاتم تك دو كندو نارحو
 شاد و رددنسانعم نوزفاو قئراو هسا تعم میفرو كسکوب و رد هتسانعم

 تا اک رف ترضخ (ه-ضور نالک )لرواک هنسافع رتس راک ىس ەت

 هلآ واو نوکس (والک )ردراشا هن رلذ رشا قرط تابعا لکا هیلع
 رده هتتوالک 7 106560 رد هتسانم حدو هتب روق
 زرد قآ شوط برعردعوتر ندنناصص نا هدنزو وزارت (ووالک)

 ) 986 )زد زرلب رع رولوار خاص یورو روسد عوب ر هد رع
 ردهتساضم نارمحو تكندو نیعشاشو یدنلوارکذ هکر ددنسا طم هیالک

 هک كلذ دن رک یتعی( خرج ر ) رولک هنسانعم ع دعضو هغب روقو

 هل سر اد را اجالا لدم رد هعطع * راد نالوارع دت حورملا ةعطن» دارم

 رت لبا ل هناج زر بولحا e بالسقنا یکیا بودا عط اقن

 ردلنام هلو هب وج ردق هجرد جوا یمرکی راد یلکلیم هلسیلوا
 یکانوا ییهربادون رمشود هبناحرر ردقوب ندلاع بطد ید یرل-یطو

 ازوجو روو لج هدلامش یسبتلارلیدید جرب رب هنبر ره بودپ|مسقتم هع
 یدجو سوقو برةعو نا ریمهدیونج یسنلا رد هلبتسو دساو ناطرسو
 هعقدرهو هپ هةیفد شا هجردرهو هب هجردزونوا حر رهوردتوحووادو
 ((خرح و الکو )ردشنق هج رد شعلازویحوا هر اد ںولوا تعصب ها شهلا

 نسزونب وب هنننزو وزارت (وهالک ) رولوا هباک ځد ندنسعود تکلف

 (نوهالک )ردبنا ردنزامزرابمرپ هدننزو رودالب ( روهالک ) روئید هب وهآ
 لرغآ هدزو بلط ( بلک ) ردیدآ ناولهد رب ه دشنزو نوطالف
 ها نحو رار د جد هنب راعتم سوقو وند هنسهروحو ینارطاراداما رثاد

 (ابلک ) رد هسانعم كيوک هدس رع هل ال ن کس ردتفا هد هلیسراخ یاب

 ه دب رع ردکب وک هکر دهنسانعد كس هدستغل دنزاب و دز هدخزو ادرف

 چر هدراود ر دن ارون ناولهد رب هدننزو داهرف (داسلک) روشد باک

 اش ( وعالک )یدلوا لاله هدند سواک نب رر رف هدنس هک رحم
 روس و اتکا اسم تست ایم اه

 6 هدننارو ل



> 
 یدو! ناب هدنسهدام رارید یخد وسایرک هکر د هتسانم هسابلج هدنن رو |
 رلجنارقو رلیجروهد هکر د هنسانعف نیتیلک هدنن رو ناسشفر ار (ناتبلک) |
 حاصق هدسیکر زرد باک ماوع رلراصق روهد,شمرف هلکنا زروئللوق ۱

 هک رود هزوسناذهو هزره هلیسراف یاب محفو مال نوکس (ءزیلک ) روئید |
 هدنو رارزد هدهب یار ك وب و رووا مت ناص هچاصو هری هج |

 یار هدنر و یان ر هد: یایرهد:تصعءب تولوا فلاح زوعس |

 كنسهوج رحوقهدننزو نابرد (ناتلک)ر دعو ا اک (وسلک )ر در وطء

 رعت یسهک روسو. ردح اغا ناللک ها کیا كوبت هکردیفرط یکنا |

 تیج ی و ثوبد هکر د یفدا رمو هدشنزو ناتلغ ( ناتاک ) روتاوا |
 هدننزو هب ( هاک) ردب رحم ندنوب نابطرقو نابطاقو ناتق رد هتسانعم |

 هلوا شلاق نداع هکر وند هناویح نسمو لشاب ۱ راو یماتم كرد
 ومحو ریصقو ضقان ۲ ردعا ندشاومو باودو شوحوو روط

 لوا ۳ روند هتک هکشا شاسک یر وق هللا راتعاو ردد نما |

 هیادا حکګو تسرد یعالک هل-ةمالوا مصف یتاسل کز ود هب ھك |

 هپ وج هتسد نیلاقو هصق * هبلوا یرادتقا هبارجا قورح جراو
 هل یس اف نصف مال نوکس ( ملک ) روتلوارم 1 ھه اونو هه وط هکر د

 رشک کر دعما یال ر رح سنحر و همام ر رنات یو كیا ]
 كال هریک و كالب دنروس هدسنزو ناجم ( ناصک )زرروتک ندر ط |

 هکر دفع رعلکاک هدشزو هعکنز ( ءععیلک ) رد ھاسا و ء هل و

 هد نرو حرعا هلبا هج یاخ ( ےاک ) رد هنس اتعف هغدغدو ی

 یغارمط هکر وتد هنیمز لوا هدننزو هداب (.دلک ) ردهنسانع.مووریک |
 هلا ھه نیغ ( راک ) ردیدآ صدر ندااحرو هلوا تاصو كل هدتاغ

 رد هنسانعم عان قوص روند هک و قشموب هرس هداز هدتزو رک رز |

 شوق هلاتواف نوکسو مال حق (تقلک ) رد سام بطحو نوطواو |
 چم یاخواف متو مال نوک ( كنك )روید د لونررد هتروب

 هدستلا قواوا هک روند هنس هعطق زو لكا یطورم لوا هلا ةثكاس

 ردهبات»«لوا جدو هلبااع ( كنڈ هةلک )روا ام هرزواتثیهلواو دره

 س

  قحهلانأَق كرلحارج ییعب ردهنساعم داصذ مد هد-زو تال ( كاك )



 ۱ اب رکا کروند هب هدف نالوا رعت لک ید هدکرو روید هد هلدنم

 | بوروفوا یولط شوب حاقرپ رردبا لامعتسا هدنراوص تارفو هلجد
 | زادسو كاشاخ و راشو بوزبد ید راو ارمص رکصن دقدلفپ مکح نی رارغا
 | هنن رزوا یک لاض زر رویلاته هبوص بویلسب یتفارطاو ب رزوا هلفلعو
 ندنافاضءناغمادو رارک هب وشرق بوق یند نب رالاقثاو ایشاو بوش

 ۱ زد هستم ییدآ عو رولوا لصاح یادش رظن ی هدنآردیدآ عضو هرب

 رولوا رغصم ند-:ط) لک و رواک هنساشم عادصو یسبرغا ساب و

 شوقاب هل شیخ و رد هتسانعم رام اتو موشو مسن چ وز روغواو
 | ی دابا تناور «هتتاتعع شوهات هلمال رسک راصد و راررد كلك هثسح

 | هنسهدرخ كي را ربد كلك جد هدیکرترونیدهدهزوب راقونواق شماعرازوتهو

 | هد ةن رفصوص كکرا جک هنسهزوف قوع شالجاو لرید لود

 | هدتنزو لکا ( لکاک ) رد هتسانع» لغب و قوق هلعال نوکسو روئید
 ۱ عع نالوا رة لعمو رد هنسانعم قاب وک هزرهو کال هز هوکو قاقاشکب

 | رووا ردت قرزا لق هک ردنالوایباو لئام هترج یسولا ردا

 | مکیا ( یکاک )رد هنساذمم هنسو سکوک ه دبب رعو رارید نروک هدیکرت
 | كابا قشو قعراب وردتلآ كج قورعم هکر دهن سانعم قنصم هدتزو

 | ردهیناوه *برباد ناناوا ربع هغاص مکلا هک ردیعما حرق سوقو رد هتسانعم
 | رلشواحو رارطاش ضمب هکروتید هکلی نوزوا لوا هدننزو یکلف ( یکلک )
 | هدشزو لاخ ( للک ) رارید لاغیجو هسغیج هدیکرت رار قوص هنب راشاب
 حوغروس روند هد هحوعروس نالوا هدنرلغاب نیطالسورد هتسانع یکلک

 | (۱ک )روند هیءریسناناواریعت هنهلهدنزو ما (ماک )ردیف ح حوغارس

 | ( كسا ) روید هثسهععا مزوا هد غل دنراب و دنز هدننزو امرک

 | كشوقیرلکدیداباقآ (خراک)رد هتسانعم نخالفونا.ص هدنزو كنراکنر
 | هدنرو زود هلیسراف یار (ژوک ) ردیعوت نایلوا یی و هدنسەنت

 صرا ماس رد رلک هسجالآ یغروق رع ئاب هکرد هسایلح

 | ردسمزوا هرف عونرب هلون نوکبسو مال رسک (یرجناک) زرید جد
 | دولوا كزانو فبطا هدا ردص وصخح هشالو :اره هدناسارخ

 | رواوا هدس "رو مهردرشب یس هنادرهو یزب رت نم شب یمقلاصره

 | هدترو ردنلق (ردناک) رد هنسا ئم كنلکو ههزاو هدشزو دنس (دنلک

 هک ىا:



 e هر

 نیلاقو یربا لواو روند ههنک ساوط محو كو تالورسفشقاو یر

 یهاک و راروخ هد درآ نوجا ی وڏ هک روند هد هغایط هدیش ارتانو

 كنو رد-لق لرد قرموط هر رک یتسغالا مرح هدنادنز بواد
 هک اکا هد زو هدنور (هدناک) رد هتساشعم ردناک (هردهالک) ر دب رعم

 یدنس (یدنلک) زرد د رو هچ ردیغدلقأح نم رکد هکر د هسانعم

 ( ندیدنلک ) هلوا تخمو كي تبا یعارمط هکرونبد هنیمز لوا هدننزو
 مال رسک (كباک ) رد هسا: قمرابو كعاو قمزاق هدننزو ندیدنس,

 قعوط لدکه دننزواولح (اولک) رد هثسانعم لوحاو یشاش هلون نوکسو
 هب رو فلو الّصفلا د وم رد هنسانعم هلاصوو لص ووك کاو لمردش و

 مال مط ( جولک) ردروهشم هلع هللوهحواو (كولک) یدلناریسفت ها
 بوشود هتي رزوا رو ندنراودد نورفیربجت هک روند هکعا لوا هلعجو
 مط نم هلبا هضراعر لک رد هغایاو هل نسقمرپو هلوا شعب ا
 د صا رسب هدسننزو لوب (كولک) هلوا شش ود هل رثا قوغوص كرکو

 تاب وبحو روتلوا میت یی-:ق لد هک ناوج ولزوب قلبا عی رد هنساتعم
 دنولا (دنولک) زرد خد كلم روند هب ۶-4 یرلکدد قحرو ندنسنج

 رجا را رد هددنسا زد هوبمو روسد هر اپخ عونرو ردیدآ عاطر هدنتزو

 هدنزرا (هدنولک) رارزید یبک یس زرد حبس یر هويموالثم زوجو یسقو
 هاو قفوا سنجرب 23 یراوخ سرواو روند هرایخ قلطم هدشنزو
 یر.ا لوا هد واک ضعبلا دعو راد یرکک رب ده روند هد هراپخ

EEررردخد هروب راقو نواقماشو هلوا  

 ردراو یس انعم نوا ااه یافخو ماچ (هلک) رر لوا ریە كاک هدیک

 رود هکلویو ها وی لوا ؟ رود هجو هدب رع ردهنسانعم"روب

 ندنفرط ما لزعا ۳ رولوا رهاط: هلذلمص یروب نکر دیا هدنخ ناساا

 رد هلس اعم ناکو یاب ۶ روشاوا مت دروآ هک ردیس مراد نالوا

 بوج اسره یی هنکیا نکر کید هماجهکلکنو یرص 7 ردیدآ هرزجرب ٥
 رلب ررن ۸ روند هتک رح نالواهدتلاح عاج ۷ ردیسهئلرع قهراةیج
 ندجاتا کرد نادکید ٩ ردهتساتعم كمللکنو كل هدنکن باوتا
 ور رد عضو م نانآوا عضو هرهلو كلوج هنیر روا بوبا یک رینج

 قاطمهلار دیدشت ردن دشنالآ كنج هدفلع ردقم وج رود هکر د هتسانعم

 تقیقفح ی و افوس و رود هد هس همت كشاب رد هنساتعم سارو شاب

 E سس سس ی



 جانم هلاود هلا ھه ېد اخ مط( ك-ثخ هاک )رد هنحانعء یناجرھو

 (یرهاک) روئوا قالطا هدهب کان رو روند هب هن-ک مسرسو ییادومو

 ناد س لوا ردرکس رب هدتباغ ردروناجرب ندنعون هراف هدشنزو یرهبا
 یک یسهناد مص وص یس ردردقوج هد اس د رربد جد هدنرب شوه

 (یلئاس هاک) ژردیا لامعتسا هنب راق رلشاقن نغر وق رواوا طقنءو ططخم
 قالطا هدهنبسوحمو هرانکو ردهیاک ندقلوا تخدیو بوکشو ردم
 زاد ص رباضرب دوخاو هفیجرپ هکر وند هده-سوروس هغرق لواو رولوا

 مزال قوا لا متا هلا هیسراف ناک تغل و را رواغب تب رزوا هت

 یب (یلک) یدنلوا عابنا هلغلوا تبث» هلبا هپ رع هدلتره نکل بولوا
 رد هنسا-:ع» الو كالاک هللوا بک رع ندش ردص» یاب هلالک هدننزو
 نوئاسو مال رمسک (جاک ) رد هنسانعم مصاو رغاص هلباواو جن (هوالک )

 زواک هدعانعم مو كرجو ردهنسافم ریکتمو غهدمو بم هل جواب
 هک روند ها جاغا هلیسراف مج (هحاک) ردتفا هد هلیسراف مچ هدانعهوب

 ید ن رانا رولوا هدرادسیلک جاغا نالوا هدنرا ومق ناتو عاب ضعب

 نیلاق نابناوا مس قرموط هدنزو ناش رح (نادیلک) زردی ندجاغا

 روبنزویرآ هدننزوز وم (ربلک) راررک نغانآ مرح هدن ادنزهک روت د هجاغا
 ینیدقوص هرکصندقدلاق بوق ه-ذسهفیج ناحع روز رد هنساشءم

 هدننزو ناخ زب زد هللا هلمهم لاد (ناد ماک) رار د رولوا لاله هک

 روش وا رت جوک ردصرق ینب داب لسع یرآ هکرد هنسانعروبنز “هلاخ
 (كنلک) هسا: نآ یو.س یسیتس دوص هدننزو هضب رع ( هریک )

 ردراهناد هج راص هدرخ نالواهدنحما هکر و د هنمذت لک هدننزو ك رش
 ندنسنج شومناب هکر د هنسانعم قوکو دفجو روئد درواارذب هدب رع

 (ناکیاک) ردهتسانعم لوحاو یشا شو رد شوف نانلوا مبعت یواو وغوپ

 دکر رود یجدهدنک لک و یاک ردها یک رب ودب هدتاغ هدانزو نارمنک

 هدشنزو ییفح (یکیلک) ردنا یرلک دید یسهنداحرب لوق یلعو یلک تبا

 تسد هریک اب د ملک) ردنوعا تیفصواب رد هنحانعم لوحاو یساش

 راهظا اط د هلراهمو لاک هدص وصخ رهو هدننصرهکر د هنمانعم

 هکر د بفدا رعو هد زو جاویلغ هللوهحمیا (جاویلک )ردهنسک ندا

 < یلبج #
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 فاک قارا )رد هن-انعم جاویلک اا یار ا

 لا رج اغارب یرکا جوا دزو كاوس (لالک) ( ردهدنرک د هروکم

 ررکح هت رودنک بورگ هغادوب تودازوا یعاغا لوا هب هوی«نایعشب ۱

 زرد نچګ هدب رد اره | ریبعت یغارق هنغونرب و لاتج هسنعونرب چکر
 ردتاغوق دیلک لصا هک رد هنسانعم نادیلک هد-نزوناهن (نالئ)

 (ملک)ن وساوایرمغ نوساوا یکنرف یدناوا لابهعتسا هد دیلک قلطم هدعد
 روایکود لس و هر وک هلکنآ هکر وند هل كمس هر وک هلعجو مال نوحس

 یازو مال نوگس (نلک ) روند هنو هدر رع رد ع۶ نالوا ريبەق ییساق

 قیحو یا رق ردیکوک كنجاغارات ناب هکر دیدنه ثاغم مسا هلبا هم ۱

 هب یا هدب رعو ردهثسانعم راک هلتسو مال نوکس (ساک) ردعفان هباضعا

 ادجندنر یر یسازجاو قلوا ضاب هلببس یقارم>ا ساک لصارونید
 ینوبق هطروع شکابو جرک رد هقرن ماسجا شاوا غلاب هنسهبنر قلوا

 هرج اکا هک ردجرک یدارع كن ابطا هاو ارکذ قاط م یک نوزلحو فدصو

 هجرى ەك روند ههر كجوک هلذاک و مال رسک (كلک )ررد ید هروو

 نوکسو رد هتسانعم لوحاو یشاشو روندرمصتخ هد رعروئاواربعت قرپ
 رولوا تباک قندنآ کروند هش اق لوااصوصخو شما اموع هلمال

 هک ر دیمسا تورزناو راد با هدب رع روند هد هاد یزا كع ابیسو

 هحوتفم هلذاک رسک ( لکلک ) رونید تورّرمع هد رع ردمعص قورعم

 هدننزو كنکشا هلفاک حف (كنکلک) ردهنسانعم لک نانلوارکذ هدنلبذ
 ردا جد هدشزو كاتاد ردیمح ییوازوع» ینا رد هدرخ مت سا

 رخا فو رورغو بچو رد هنماسنعم حو وربک هدننزو کش (علک)
 هدب رع رد سا روناح ۶ رط کن هدننزو راد رک (راعاک) رد هن لا

 (رعاک)رد دب زا ندنعاونا هلته ج تصاخ یعگنیوص یلتط رار د ناطرس

 1 ریاک هاب ئ : خاک ( رددآ هعلفر هدناتس دنه هدس؛نزو رگ

 رک د هکر د هنساسدعء كنكلک هدننزو كنرف ( كمك ) .دهتساتعم بوسه

 مال ( هلک ) ردها ۰ لوا یخدو هدنزو كنکشا (تکدلک) یدناوا

 ردهتسانعم امدنکنیاوناو ر ددآ رهشر هدف رط قرش هلبا هد

 نالوا هدنسهل بم فعسو رد هنسادء» ناواتو هناخ فقس ها هد دم مالو



 هر
 نالوا ربع کالج هدب رعو یک یراسو یسهدرب ناوأت رود هپ هنس

 هدرپ صوص رب یک هوو رد هنسا-ع» هدرپ قلطهو روند هبءهدرپ
 زد هیاک ندنایسآ (اریضخ هلک) رار دبا نیبزت سورع هدنجما هکر دییسا
 (هدزهلک)رولوا هباک ند هجک وکارقو ندنلوب ماسوننامسآ (یناخدٌباک)
 (ایاک) هلوا ینابیاسو اکنم هکردشوب هستخو تخت لوا هللا هددشممال

 رواوا لومعم هلقارحا یرمعا جاز ردیشاط هیلق هکر دراخسا هدننزوایلا
 رد هنسانعم غو نویق هدّتفل دنزاب و دنزو ردیهظعا ورج كواص
 كغاتوقو رد هنس انعم هناخرد یسوق هطوا هدنرو ساطرق ( سایلک)

 رید ساب رک هد رع روئد هد هبهناګ دا نالوا ه دماطو هدنناق تسوا

 یراکدید یتشوارداح هکر د هنسانعم قشا هدسش رو ینامهم (یایلک )

 روید ثو رط)ا عص هدی رعرولوا لصاحندناب؛ مان ناردب رد غم

 لالا نیب هلوا یرکآ یرلقانا هکر وید هنآ لو | هلل وهج یاب (مجلک )
 رمعن یکنرفو دیلک الاح (نادیلک)ردهب رک رار دبا ریت للا تدا
 ردعوضوم هناغوق دیک هل-ءاوا قفف ناددسیلک هجرک ر دی راکدتنا

 جا ةفمو لقق و روند قاغ هدي رع ردء!اش یلامعتسا هددلک نکل

 دیک ) رد هنساسعم نادیلک ( هنادیلک ) روئلوا رعت تخت | هکر د هنا عم

 ابسلک هللوهح یاب (اسالک ) ردناهش هک (تشهبدیلک)و (ناعا
 لوحاو یشاش هلباددم (تيلک) ردرتس او اراصا دبعم هکرد- رغم

 هدب رع رووا رەد قهر هجرس هکرولد هغر كجوکو ردهسانعم

 ردیعسا هرب یراکدید نوخرت هدشنزو نازب رک (ناکلک) رود رصلخ
 متخ (ندرکبلک) ر دک وک كتوباح رقرقاع هک رد یلبج نورت علا دنع
 یشکا یس هراصع روند كرمهک هدنانو هکر دیاتسد لدرخ مسا هلذاک

 كرت ر صعلا دنعو رولوا بلقنم هلو الح هداکود هند كلج اغا ران

 رجرج هدږ رع رده ریس یراک دد یس هرتوصو یسهمدرکو ص هکر دیس

 تدحاوروتنق (لک) (رد هدنرکذ همومصم فاک تلاث بای)روشد

 هرهه ات (والک) رد ەن رلاثعم هاتوکوو هیصو هب رقو یوک و رد هنسانعم

 مع (تشیالک ) رد هنسا طم ژالک ناذلوا رکذ هدح وتفم هلباواو دمو
 هلند و هب هرق نکو نو زرک لها نالیک ردسالل عور هلرسر او یاب

 رد هنس اوه تشد الک (هتشب لک ) زردا حس بودا بنا ندنآ بوبا وب

 ی ی ی
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 رد هد هحوتفم یاهم ردشعا تان هلم یبح اص الّصْعفلا دن وم (خالکر

 جومو هغلاط كوب و ردهشعانهم یلاخو شوب هلسفاک (كالک ) یدنلوا

 قدرب نعل رد هثسانعم رک هز وک هدننژو لالز (لالک ) رولک هتسانعم میظع

 دنه ءالع روند راعف هدب زغ ىجا تاودا یستص راسو یسدو قادخو

 دەت یوم جاص قجرویق هدننزو هلاخت (هلالک ) ردهرانعموب ید هدنناسل
 نوکس (هالک) روید هددنسهتسد كعجو رد هنسانعم لک اکو ردذنسانعم

 هدعب رذنوسک صوصخ ژرانانو هرامععهکروثید هغیلق نالیک هشابهبااه
 هالک ) رونید ەدە یهاشداب حاتو یدتلوا قالطا هات وسک شاب قلطء

 کرو ندتساهص هک قلوا وا دف راشرمس (ننخ ادنارب هالک )و(ننخادنا

 بلطنوبهرا هت درب هبا لیت لاک (دزادنا هالک ) روثلواریبعت قع هاوه
 هرزوا لاک هب هنس رب (نداهنرتسرب هالک ) روتلوا برمض هدر كج هیدردبا

 (خرج هالک )رد هیاک ندکعا ماطهت-او رقوتو كمرب و راستعاوعو
 (یرادهالک )رواوا باک جد ندباتفاو رد ه اک ندکلف هلبا هبناب تفاضا

 رووا قال-طاههاشداب راده الک رد هیاک ندفله اشداب و تطاس
 قد رط ىلع رواوا هیاک ید ندرقو سو ردناعسآ ( نیمر هالک )

 هک رد هالک هت ( هاکتر هالک )روالوا قالطا هدهراشنم ه-بشللا

 سرت بورک هشراتشاب كن هک قج هلوا یاوسر را-لاوو را-طیاض
 یسهلوةمینرب وف یانو قارقنح ههالک لوا رارردزک بوردنب هکشا

 ریعت هنادنوا رد هباک ندقلوا هالک ےک ( نتسکش ءالک ) راراقاط رلهنسن
 ندکعا عضاوتو لاذت (نداهن هالک )ردهاشداب ( كلم ءالک ) روئاوا
 ندعلوا ماتلاو عوضخ نیمزب رس هدنکو ا نیطالسو ندکلبا ,دعسو

 نعرخ هلبا هدحوم یاب مو مال نوکس (كيلک) رواواهیاک ندشقیاطو
 روند هتکاو جالاص ینیدروق هرزوا نمرخ نوا هظفاسح یبسعگب

 دب وم بحاسص ردتفا هد هلیسراف ف اک روتید هد هنتس هپ ولوق یاب و
 واباص نوزواو هدئاکش هکبلواو ر دشقبا ح رش هلباا یتغا وب الضفلا

 كحوکو راطوكنت هلهالنوکس (هبلک) رررواص نهرخ هلکناهک ر دج اغار

 رد هنس انعم هتشوک و قجو و روند جد هلاک دو ررد ه هرخو هبهطوا

 لاش عونرب و روند هنسیدنرق كما هلرسراف مجو مال نوکس ( ےک )

 هلیسراف فاکو نون نوکسو یبسرافیجو مال مخف (كنجاک) ردیدآ یریعشک
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 نوکس ( ۓاک) راریذ ناطرس هد رع روشد هروناج ناسنلوا رمت مث
 لقاقهکر لیدبد سللاطو ردنارلطءب ینوب ردنابت عونرب هل باه یاخومال
 یراک دند ییشوا رداحراضعب رد امن یراکذفد ی دو نا ندنعو

 شات هللا هل -«6*نیسو مال نوک (ساک) رلیدذ رددناسین ك٥

 هللا هلدهم نیع ( دنعلک ) رود جوا# هدب رعررد هغوع شکلجالحو

 ردذعوضوم ه هنسک كي و تلزم سش دا هدتاغو هدیش ارتاتو راومشان ظفلوب

 دن یو هزرهو قاشکی و هدد را لک یهلا منم یسب را مد و

 راو# انو تشرد هات و ءاف نوکسو مال عض (تغلک) روئاوا لامتسا ید

 رد هنسانهم شوغآو قحوق هلبا مال نوکس ( کاک ) رد داسالم مادنا و

 نانلا ندد یو كایک هلقارط هجا روند هد کو قج هیفوط لاشو
 نراقو رد ه-:سانعم لوحاو یشاش هل-ال عضو زدیو قشو و ےب

 هدهحوتفم هدتزو لداد ( لکاک) رواک ه-:سانعم نط: عو یمدزفآ
 قم هذاك عضو مال نوکس (مکاک) ردهنسانعم لکلک نانوارکذ

 هک زد هیاوخو دلم هدننزو هغر م (هنیک ک)ردندننالآ كنج هکر د هشهانعم
 هکر ذب یضودنانلوارم.هدروا ءال چ (زاک) ردهجراب نانلوارسعذ دو

 لا اءاد هک ردهنسانعم هرغاب و رواوا ثداج ید هداضعاریاسو هدنوب

 یا۶ لیفردثیشرپ و رواوا ضراع هدردلاب و هدقابا ردتلع یراک دید

 هدرخ نانلوا تو یدثلوا نیست لیفلاءاد ندشدلوا تالاق یک

 دب کلم هراب و كنابح نالوا ثداح هدرگ.د وضع هکر وند هی موب

 كارمکاو E الحو ردفووم هئاواز كن یلاوژ ردنا روهط ندنهحو

 هد ريحا یا اعم وشا ید هد رعو روند هضوع سم رماح نوا

 هک رد هکاکبغا لوا هلبااب عفو نون نوکسو مال عض (هدنلک ) ردلمعتسم
 ردندنعوت رو و هلزوک راردیا هر هلءاداب و قنس واولح نفوج

 یرمسغ لرکو یس هلاوز رخ كرک ردهتمانعم هلواکو قاراوب قاطعو

 گ هل سحوتف:می-جو نون نوکسو مال حف ( كجا ) نوساوا قاراوب
 رد ةا م كنلک و هءزاو ءال جف ( 2597 ردا ادا نا طر اتو

 هب هتسف هدیشارت انو مستان اموعو رارید هد لک كن رو ةو راحو هلو

 هدع رع ههدالق لواروید هج اغا نالب رک هنسهدالق لپ وک ا صوص خو
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 ۱ هک رد هنسانعم ند اک هلو نوکسو مال حق (ندنلک) رددتسانءم هردناک

 (كنلک )ردکمکاسزوت ندر هفسش یس هلوعم هج اقو هداعمو ندنکنا

 جد هدیکرت روند هلآ نانلوارععق همزاق هلفاکو نون نوکسو مال مع

 (یکنلک) رارد هد هدورخ لوب ورود هنشوق هنروط هلمال حق ردلمعتس

 قمهو رد ه-نسانعم عءاطو ضا رحو برخ لود هدشزو ینا

 رک كسورخو روند هد هب د ہک لە رفح سهعع هند

 هسا ع رم رافثم یترو شوق هلمال ۳3 a) )روند هد هنعو

 یساد تک یانصاو یشاب رازاب و یرابتخا لع هلبا لوهح واو (ولک )

 ( تولک ) رزید هد هت هعفو لوب لغان و ررید دنس هلوعم ی ترخو

 (هدش واک )رد هتساتعم بلاقو دج هلا هدحوم یاب و واو نوگس

 لوقءتنن و روزانا واک ر دیک رع ندهدن هلا واک هدننزو هدنشورخ

 كندک هدشزو كسورخ هالوهعواو ( كنولک )رد هنساشم ددبعو

 هام یاب (هنواک ) روند هنود وط یا درب و ی رج رک رد هتک

 تاق یکیا ندشاه عاونا هکردهیقن یله-شوک و یلکرو ثجوک عورب هلا

 هدرااد ضء؛رلرر دیک راووص»م كدوک رارشود قوع و

 رولوا ,دتیه ماد كیشع هکر دنانز شوپ رس عولرب و راربد وک کا

 یاش و لیدنم قلطمو روئید هکبش هدب رع رارروا هش رلشاب ن 9۹

 هک رد هنسا كج هیک هشا صوص هرارق تر رد هنا

 مک وردتغل هد هلیسراف فاکوردهدنس هل مد یغوواقو ینماق یلزالع

 نو زوده ها هدو لوب ییعاه دانزو جورخ (حولک) ردول ید

 ضوعو لدب هلیهراف عجو لوهجواوو روید هد هن-ٍدنرقو هس دقوا
 اوو اش داو كيج هند یلبدزق ی ک مداب و لاک و یرکش نابو

 كاك هلا ةت اځ (خولک )ردر دم مس | ندندیحوک رد هنسانع»

 هد و رود ڏس هعطو ج 5 قاطمو روند ردم هدب رع رد هن-انعء

 ترطذ نودو تم ی و مهددب ۳ عبط نکو نوساوا هت ا نو-لوا

 رولوارسنذلو یر ارد دوهرا عون ردو صا خولکرولوا ه اک ند هنسک

 خولک ) روئد دومرا هجواشاط هنعونر كناو رلردیا رمت طالخ | هدیکرت
 جر راصحو هملق هک رد هتسانعم زادلا كنس یو راو یسانع ترد ( زادنا

 هاا راصح سد هک رد رلکاد لاغزام و هحاط نالوا هدنرو رابو
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 لوا یناث راروغار قاطو لوکو شاط هنب راشاب ندراکلد لوا هدک دلک
 هق رذ هقرف هدب مش نابعش رحاوا هک روئ.د هنر سعو قودو حرفنو ر

 زفدو همس قا هدنح الط صا افص باب را رار دبا دانش و بیترت راپایحا
 زادنا خولک هدلوقر رارید جد لزادنا خواک اکاو رولاوا میت هماہق

 هدهب هریو د فح ثاا روتلوا ربع كش مول هکر دبن وک ی كذب رش نابعش

 ناص عبار نوسلوارف رک نوساوا نالفوا ردیدالوا لسوا هک رود

 افخاو مک ۳ هدامر ( ندلام بلر خولک )رد هنسا ثوم نحالفو

 رو د ه-عزوو قوع,شلجآ هدشزو زو 3 ) زولک ر رد راک ندک_اا

 هآ یل ھم هدشزو سورخ ( سواک ) رد هنس اهم 'رواک ( هزولک )
 (كواک) ردم وئشمو هب رک ناسرفلا دنعرولوا ضا یزوکی روب هکر ولید
 قلطم هليا ه-هدع مال (هلک ) رد هنأ ارح و بدا ی هدشزو ولس

 روند هب هک نک رودوب یو دص دصاخو رد هن-اشعم ماعانو دص

 دشدءآ نالوا هدنتلاح عاجو ردیتوسک شاب هک ردیفذءالک هللاهروهظو

 ناوک و د نواوا بوط هلا هددشم مالو رد هتسانعم هیلاوت» تاک رحو

 یتیداواقالم مدق هلبا قاس هکر د هتسانعم اید و ردهن-انعهفازو لکاک

 هلک ) روند قوبط هدیارتو بعک هدب رع ردکک یرمو نالوا هدعضوم

 (رادهلک ) رد هنس ان نیخادنا هالک (نتخ ادنارب هلک )و ( نتسخادنا

 روئلوا قالطا هد هب هنک شکر سو بصعتو روند ههاشداپ ریکتهورابج

 ز ولوا هاك ندناون-و ناشتلال.>و تمظع ( ناعسآرب هشوک هلک )
 (نیکشم هلک ) رووا قالطا هبهدارهش هلو مع ( تالم هشوکهاک )
 هلا هدد- مال (یرفولبن هلک ) رولوا هیاک ندنلکاکو فاز كب وب

 یناةهدو لب وک ردنک یم ندتیس ءاب هلا لک ( یلک ) ردهباک ندنامسآ
 كرل رع هک ردهنساذعم هنا رعو رد هنسانعم هب رقو یوک ( لک ) رد هنحانعم
 روند هد هثغلابایقو رواوایرالیذ هدنفارطا رد هراد یراک دتا ریبعآ رهظع
 ىلاعت هللا ذاءءو رارید یضارضر كع“ هدب رع رد وم هدشاش ی
 رود هد هب 49و كود یا و رربد نحو هروخ رواد هددتلع ماذج

 بوشود هرجا ی یرمجخ هک روند هکعا لوا هيج وان نوکس ( جک )

 ( هلک ) روند هد هبههاک ولغا وب و هلوا شنا هدنرزواروق هج وا
 ندرفو سس صرف و ردک روح یلیغا كحوک هک زدفو رعم هل -مسراو >
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 هد کن عوئرب هد دلکش یتزوسو ردتفا هد هل-هدزاژ فاک ر ولوا هناک
 رد هنسانعمهدمج او هدنکنوراردبا بیعت هقرخ هدژراددوب الاحر وتد هب و
 نوکلک (نویلک ) رواوا هیاک ندنصرق یآ شاوا رد ( میسم هصلک)

 نا یجزوفط نوا ) ردیعا ش 8 سنجر شخگواط كلر تفه هدنزو
 باکو تفلرب ناسکع هداب جوا هکردهدسشر ی رع فاک لصتم هوم

 رد هنسانعم لیلقوزآ ( ۶ ) (رد هدنرکذ هحوتفم فاک لزا بای ردلغتص
 صان ندادتا کاک ردو قرف ا گی رواک هتسانعم صقانو ككاو

 هلا شیب نالوآ للباشم ر وشد هنالوا صدا ہا لعاف لهف تساک ر نالوا
 هل ال وا دیار كلردیک نوزفاردنالوا دو ندادعا شش رده و ید نورفا

 هب ربخ کو هیماهفتسا م رووا لاوس ندرادقم هلبا ېک هدب رعو روند

 راک | هدر رد هنسانشم هدر شا هدنزو ا3 ( اک ) ردمولعم

 هدرلق داوا جهر وشد كع ا وکی د: دنلکش قد دص ی رک د ی ەرواج حاقرب

 یکی باوثا ندهرواح هن اکاو رارالاص هنورف بویف هنب رروا كنآ یری

 كنآ نوعا ظفح ندشت آ ن رللا نودا دفاضا لو ك جوكر هدن زرط

 کرد" راز جد یسانرب كاك وردوب کز ERI دنا

 زرد رد يعوق كناو "روح ردو راد فورعم هلا هعابسب نالوا یسیب رع
 طواب ردینانوب ظفل هلیثتتیاب عضو ار نوکسولاد ع ( سو رداک )
 یرلکدید یدومالب ر و دوش قجدصقو یدیلب رب رد هسانع ضرالا

 نانلوا ربیعت یا هذن رو سا ( ساک )ردعفان هب اقتتسا ینادتا ردتابت

 لوکشکو رروق بارشووص هنا بو رود ندبشخو ندرفاب هکر دفرظ
 هسا چ( اک ) رد هنانءم صفانو ككاو ردیغانج ید هک رد هنساذمم

 هل ردصع ءاب ( یساک ) ردفدا رم هداوا یانعع هلدا ( ساک )دنن رو

 ناثلوا ریبعت قداب هدننارو شاول( شاک ) رددنسانعم تبناصعتو كاکسکا
 ریشواح رد یی ىلج سفرک هدننارو ریشابط (ریشاک ) روند هفرظ

 مدو لو ررید رد د نهو رولوا هدنلکش مع یراکدید یشآ نالغوا نعد

 یاب نوک واق ریسک ( سوطیف اک ) ردم هدلاهساو رد یضیح
EEهک نود ۵ یادت ضدالارب ونص هدشانول هلا هل مھم ءاط مو  

 هدش اهن رواوا یک ین رد ید نوط برخو یاحرب دکور

 نوخرط سوط اک هداوفرپ رررد وراد دام اکا هذ رار لو مس



 نفل ۳ ۳ فقر

  هدشئارو نو راوح (نویلاک)رد ور سفرک مس هد-تاورر و یور

 قرو ردععونرب ندناب نالوا ربت هیالوق ینعل ردندنعون نورزرام
 ردنالوا ظرلغو ریغصو لئام هترغص ىلضفا رد ردصو قطاورواوا هايس

 (ناک) ردهذات هن رلنلع شو قهلو صر یسالطو ساا وراح هدهعاار

 یکزوفط هکرد سوق جربناک حر رد هنساذءم سوفو یا هدش رو ناما

 سوق ( نحهب ناک ) رولک عج ندنظفل مک هرروا سایفرمغو ردسجرب
 رد هباوه راد یرلکدد هعاص مکلا یطا ه واع عالع هکر دحررُ

 حالحو روند هاب كچوک هل اررفص] هادا هجاکرار.د قدص هکرت ردیفرط
 هک روناوا قالطا هطخ ه دناکشن اکورد "راس یراعت» ها وب و رار د رد نبات

 هلع تاود الات رزق هدد هار ارغط ر ولیکح هخ ر روا نیطالس ماکحا ِ

 رد هسوقم طوطخ نانلوا رعت یلقر وفو مه هدنماکحا هیناقاخ ةا
 ردتلآ فو رعم روند هکنفت یرونز ناک رد هنسانعم نم هب ناک( متسرناک)

 ( ناطوشناک ) و (ماسناک)ر ری دقنلهدشاسایاتغجو رار د قدن هد رع
 ناک ) ردیجرب سوق ( تالفناک ) ردحرق یعسارپ كناطبش رد حرق سوق
 ناک ییفولوا یسفیقح ردا ع ولر ندتلآ كنج هلف اق مط ( ههورق
 هب راع رولوا یرل-هلراوب شات ندقا ریط هد كا رد>اغارب هدسلکش

 (نودرک ناک )رند نهال | سوو قدا نبا سوغرلب رعردیکر دقینوشروق
 (ههرکنأک)و (ههورک ناک ) رووا قالطا هد ه هعاص مک لاردیجرپ سوو

 داشما هد زو رکن ادهج (رکناک )رد هنسانعم ههورقناک هلا اک رسک

 هد-عاوررپ ردسیبقل زادناربت مان شرآو رووا قالسطا هزادنارت رهامو
 هدند ده ناروتو ناربا رد رادحالس بسا حه ط هدلوقرپ و رهجوتم
 رد هنسانعم ههورک ناک (هرهم ن اک )ررید یدنک هب هل> ره قرق قوارب
 رارکلود روت د هد هنيا بقثمورد دنسانعم ناکو یاب هدنز و هنامز ( هناک)

 دح اکو قاقاورولوا ذفان ه هستم هک دابا كی رک ینآ بورک بقثم

 بارشو روو! ربت قوا هج اک هکرونید هیهنسن ه دنلکش یاد قج هل اج

 بانو ی زاقزب راک و یوب وصو ىع: وقو روید هد هح دق كج هجا
 ناحعاو راثخا ی وص دک رود د هدهب ی و8 لواو رد ھن رلانعم ضرالا

 < نوا #



 کیر

 هده ودال ح اص هلبا هره عفو میم نوکس ( :عاک ) هلوا شلزاق نوا ۱
 تایل هدس رع رد سن» مس لما هنعاولا ميج را هکر د روطسم ۱

 هدننزو راکنز (راک )رد رء ید هرول نم تغا هرات ریسک روتید دعرلا

 یکویطال-ه یک هلوا شاروا ندد امرخ هک رود هناغ روا ل وا

 | توترفورب شعانوب هدننزو ریز هلیسراف یاپ (رمدک )رار دیا یروالاپ |
 | و هکر کج هدسنتغا دنزابو دنز ا ی ورب

 5 (ت مک ) رد هحراب تر )رو .د دارج هدب رع رد ةت ای

 رد (رک ) یدنلوا فیقوت هل غلوا هلبا رسک یروهشم هدن زو ب اتهم
 | هو رکو رولک هنسانعم نارمو لب و رد هنسانعم قاطاو قشوق هدشزو

 ]| ارعص (ارک ) زرد هدر تک ىو رولو ار الی و لب هک رد هتل
 زارع هدف وک رکو نانلوارم عآ ه ردنامو لو

 || یارسسو رد هنسانعم عیفرزک و ردت هد هلرسراف فاک هدام ونو رارروتاب |

 هدهراوبد-سک وب و یک یرارک كرا هلا اوبد یلاعو كن راو ږد نیطالس

 اا رار دیاد هل  رللب ردرلیسو هک یعاب ك تشدرزهکر رد هدهرانز لواوروئد

 : یک هراد روش هبیلبا رکندي ر e (تاس ارك )

 ۲ یو رک )ردم وس مواد رد هیاک ندنناف كو ندهوک هدالضعلاد ومو

 روداو كا راتخا (ننسا رک ) رد قاطر قاطو هه طلا لد هقبط

 ۵ رب یرب نیق رط هده راو ندعلوا مادعمو روسح هدصوصخو

 ندکلسک زوب وک و طوصبآ (نتسب رک ) رولوا باک خد ندهلوا لباقم
 روند هنساغا جاو هب هلوکو تمدخ دعتسم نعد (هتسد رک ) رول وا هناک

 رادربخ (رادرک ) رواک لعافمساو رم | لق هداشموب ردعشو غ 0

 | هدننرو نوکففش ( نودرک ) روناوا قال طا هراکنم دخو هلوک ه دشنژو

 هدنن رو شورو ( شکر ک )ردە ص مکلا هکر د حزق سوق (متسررکو)
 قعالشو (ندوشکر کرو (نداشکر ک )رد واک ندناولهپ وروالدو عیجش

 | فقوتو رمخآ هدرحار ورد هاک ندکلنا غارفاو مطق یرظاو لیمو

 رونلوا ر بمن الخ هک یرک كغ ط (هوک رک ) رواوا هباک نب کا

 اینا (ا رک )رواواهباک ندرومملا تب و ن دکلف یجتدردو ندا آو
 ردفان در یآ هکرد هتساتعم ناتهام هدتفا دنزا و دنز هدشزو

 نالح لک ا نش لزاخ ,دنج ال طضا زاخو 3 تن زو هدر 2 وتو
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 ندرک ( نیک ر رولوا هک ندرفاکو قفاسو رووا قالطا هب 3

 مدهبدنک عطاوتمیلت وغ لواو رد هتساعهراذک راک ور دمولفاعهدزو

 عاط نودو تک ی و هانا لالقت-سا لاکو به یدنک هکر ودید

 رارید هب یکوا وا ن الح ككا شعل هدانا رزاب راهو رارید هد اک

 (تشک ) هراو کا بورد هدبآ ترابی دما تاصخ نالوا هد رانا

 تسک و قوذعم رج ك راب رع رهوجوب ردرهوج توق  عونرب هدننزوتسدآ
 هدنرف ناشو ُذ رهوح ردشاط قارو یی عنب د تسچ نن رع

 هل بس نوکسو م حج ( كك )رووا قالطا هدهب ه-نسک نادانو

 راوتنینکا هدو ںوردشراق فرا هلا دس هکر دة ناق ناند زارمش هد رع

 . هدننزو هساولت (هساکک ) راردبا ریبعت م رعشوه قرح ءنعتوخ راض: اکوب
 تست هدنزو مادنا ( ماکک )روند هد هتک هرفس و توه نو دو لمك

 هد کر لارفد جد رسطو بطلا هاوفا هد رع ردن دعوت دیلد رد یع

 ندنآر دیفرح نابل یص هک غمص یرلکدید دنبلسع رونید یباغا شب
 رش ماکک هدند تءرلضعب و راربد ماکمکلا غعصاکا هد رعرولوا لصاح

 ندقعاص شعالواو كلکز وو قءالشو (نتفرک 6 ) ردب رشف كرو نه
 ردرمغص رهن رک رخ هنساشدن كحوک یو> هدننزوناداک (ناکلکر) ردهاک

 نوکس (یلک )را بد لودح هنکحوک کت روشلوا ردت قراو یاح هک

 تغلویراریک یسهلوقمارقف بونقوطند اروند ه وت نانلو ارم هک و هآ هلو”
 رد ها كلک کا قازا dl ردصمیاب (یک )رده انهو دهد دنه

 ( هصمک ) رواوا ینفحم نیکو رد هنس كسک او زآ یتاذ هلایفصو یا و
 ۲ هبان كح وکو روند هژاس ن ءاوا ریعت دحاک هدنزو غ رد هلو هم یاب

 وصوب هدشنزو نیمز ( نیک )رلرید عارب هدیرع رونید هنکجوب شڏآو
 (مشک ) روند صورو هدب رع رارهد اک کا ه رب وصول رد همس ام

 ر دک رح ند هصیصم ءاهو دیک ان نونو تبسف ها هليا ع هدنزو هنینس
 رولوا قالطا هد هبهامو رفوزمسد وص هللا هقالعو رد هذسانعم یلعسکا

 هک ر دزابزب معما هدننزو امد ( | ) ( ردهدنرکد هروسکم فاک یتا باب)
 ندنعوت تالنوک قآ هدخز و ماما (ماک)ردورادیراکدید هسا بسب هلارمسعت ی رع

 هلا هج یاخو و نوکس ( نمک )ررید یگ مع هد رع رد عععرب

 هک ناولا



 اهن
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 ردها عە لوا دو (ب تم ) روند شاو شوط هان ناولا

 هم وعصح ۳۹ 2 تا7 رد او لو ولدس هدشزو ریتس ®

 الاحو رد روم م رددا تالور ةدتستمکل وا قارع ( ۶ ) (ردهدنرکذ

 ناناوا رعت هتک فرع ارشکر وند هدهنجاغا نوک و ردروهشم هلس رعم

 كاوسمو دا هلا لاوسمو سد-قلا ةرج هدب رع روارآ لصاح ندنآ غعص

 ( 6 ) رد هنسانعم نیتسآ یکی باوئا هلو دیدشن هد رعو رارید سا

 لا ردیدآ تابلو درو رد هت داس هک رد ها اک موق رص

 یس هن داحر هد ډک ر: ا یسه-هد رک هحار ندلا نامز یخ هدک دلروس

 ناثلواربعت جامل زاب هدننزو حاحز ( جا )ردیفص كنآ نتنمتلحو راربد
 هد هکعا یراکدروخد هرزوا روفو رول وا ندر زس هما هکر وند هکعا

 ثالد یعهنروا نال رک یردرداح هک روند هد هے: کبوک رداحو روثد

 (یاک )ردتعل هد هل - ءسراو مجری جد یش رغآ رداح رد هل طرودم

 ( ه-اک ) رد هسا ساک ناشاوا حرش هدنابد ه>وتفم هلی دیدشت

 رد هتسانعف بانو یعحالو ىج زاق یی وڌو یل وډ وص هدننزو هصالخ

 ینیدمهو كاکرا مه هکر د هتسا دهد ین و رولک هنمانعم هشح قو یورو

 ج E هدشزو هان ) هژاک ) ردیدآ تالورپ هداسارخو هلو یرلتنآ

 لاه حق (ههاک ) رد یک هدررادد عزب هک ك با ماخ ینع رد هثسا ه٥

 هک رد بنات ۹ یاّک )زرد درو زاپ دماع رک زرد اساس دن و ژابو

 راکم ا هکر د هنسانعم هدیفر هلا مط (كواک )ردتابنرپ هحصارلا هبرک
 ادب اف دم شهلکید ند هرواک < یراق دلاص هنورف بویق ریجخ ا

 دن "راب و دنز هلا هاب ش» یانو مجد یاخ نوک ۳ جد ( تعح 9(

 هدنزومدمد ) 95 )ردەن ا 0 مهرد و EE ع شش راق ھە رب کر هه بیات

 نارتعزو رد جد تاقا مکک وب رولوا هاکح ندقیطا توص ندا

 هلج (هلک )یدنلوا ناب مدد هداف رد دیدار ورم ناور كرو رد ةا م

 نوکسو موم ج ) تک رد اس نعشاشو نادانو قحا هدننزو

 هه اسو ردیدآ روهشم رعاشرب ن دب رع هللا هاشم یانو ها یاب

 یتروقویسالب هکر وند هت یروط لواو رود هد هب هدان یزعرق رالاح

 هدشزو تح رک (تعمک ) ردهیاک ندهداب ( طاشن تیک ) لوا هاوس



 ؛(زک ) رد هنسانعم طانخحتو شعسراقو شاناق هن رب یر_ هدنتفل دزاب و دز
 | اک لصتم هلو ناب ېچ ركب ) یدنلوا رکذ هد هروسکم هدننزوزب ۳3

 لوا بان ر دلش ت کوا ید قرقزو هدېاب جوا هک رد هدنعدر یف رع

 فیقوت هلهلوا روهشم هلع هدننزو انس )5( ( رد هدنرکذ هحوتفم فاک

 . نالوا هدنآ رددآ عضوه رب هد-ذیمز نارو هللاد واب حف (داک ) یدالوا

 ا هب زاح هلیرکسع ناتسکرت رژ زدوک یرکسع ورک هد اط

 هدهکر عم لوا رد-لغوا یزف تر هک نژبب یلغوا لزردوک نب ویک
 هد کج لواو ل3٥ نشادنارق کیا كنه و نارد بایسا رفا رال اسهیس

 هد همانهش هک كح لواو یدلبا لاله یەو و نارد جد ریز ردوآ

 هلآ خر هدزاب الاح رل,دلدا وسل خ ر هدزاود ردیس ر راک نج روهشم

 هنیجرکوک ینابن هددنزو دانز (داک)ردب رعم دیاک ( دیاذج ) ردروهشم

 یاب راضعب یو رررد ناشرو هد رع رربد جد یهلا حر زود

 امرخ هدننزو راثم ( راک ) یدید ردیعسق یک و قوطم ندنعون نیحرکوک

 هع یاز ردهطوم نالوا لصتم هغادب هک روند هند كنمعلاص

 اصوصخ هاب رع روثید هد هپ هویم یرلک دید زومو ردت هد هلا
 حوا یدقو عام یتاسو هییش هننادف رصع یرمش ردص وے هزاج

 ادعا یرعو هدرادقم ءزادنا یکیاو ضب رعو لی وط قروو ردق عارذ
 ۱و لک و رواوا هایم رک صو یراص هرکصر دقراذج كحوکو لشن
 هل ( كنراک ) ردیلباقم طسورولک هنسانعم یقو فرطو جواوروشش
 روند دراو ۵ حوا كشر ھ هد- + زو هراز ه ( هراک )رد روهُشم

 لوا هدتفا هراذقو رد رد ندنوب هرانقرد هتسادعه یالقو لک:حروءهدو

 نوت ا رطو A تاراش ق وک ل دا صعب اک هک روت د هی داسا

 قالطا هن رللک:>ح قح دصا تا كرلبا صد هد الطصاو یک ا

 لمصتم هجاغا هک روند هند كنمقلاصامرخ هدن رو نه راک ) روئاوا

 هدب رعهک یس الروب كرو نعد مکش شکبهدننرو اف ( كاک )ردرپ

 واو اهل ,غآ نوا عفد الطف ند قت ۽ ءادءعا ض رو راربد ریح'ر

 نمەج "یشرپ هدو دراو هحارسم نوګا اطاق مەد لیلع هکر دنک رحرب

 یسلدن رص قحرغا و تب وطررپ "رمسلاو دوخا و قیشراق ها هک رک»

 هنامر ( هلاک ) ردهنعانعم نطب عجو یسب رفا نداقو یجاصو رایج
 رهام توت

 + هدننزو #۶



 یر
 ۱ ردا صاعشر ندیرع لاحر هدب رعو رد هنا هنهک و یساهدشن رو

 رددت روکو ردنک هدشزو بدا (بلک )ردد رذ كنآیسدلبق هناک نب

 | دغاک ندنآو رارکوب ناغرواو بیا ندنرمشق هک روشد ناب نالوا
 | زرکوب ندنخوبق ناک هکر دنا ر لوا بنک ضعبلادتعو راس د

 لابملا قروو رد با یراکدید مج“ و بنق الاح رواوا نیم هداف
 ٩ هادهاشو ردناب نالوا مع شدش>و رارمساو كن هکر دهنساس»

 لا هدب رعو زرد اتم رددک رافد م كن هکر دهتسا به

 یانو اب ن وکسو نو حف ( تنک) ردهسانع» قلوا ولریک ندلع ترک
 (روبنک) روید لګ هد رع ردیسورآ لاب هک ردهنسانع» تکه لبا ةانث

 .هدنزو هرونط ( هروبنک ) رد هنمانعم بی رفورکمو هلرح هدننزو روینط
 اا رد ه-:-انع قلوا یج دا لالضا مدآ هلبا هسسدو الدو هل-حو رکم

 | كلبا هل-حو رکمو كا هرابودو تعنصو قعادلا ( ندرونک)

 | (ندینک) روند هناغروا ماخ شملوکوب هدننزو هن (هبنک ردهتسانعم
 (ےکر رد هسا قهراقیح ب وکح هرشط ب هنس هدنزو ندیحر

 | ردیسهراب تا نالوا هدناهن كناسا هکر د هتسام هزالم هدتنزو حر

 || غهدمو بجو نادانو هلباو قجاو رونل وارمبعت لد كحوکو كد

 7 هکرد هاند كدکو ردت هدهلیسراف مح هد اھو روند هژهثک

 | هدیشک ن ورب شملکح هرشطو روئاوا رعت شک الاح ردسورق درغ ون

 یرلکدید جاغا هرق هل يج عتفو نون نوکس (كنک) ردهنناشم
 یسهکچهدننزو هجر هلیسراف مج (هکک )رربد ید لاغ هشب ردرصم
 1 E زود هد هکشا تكسک یغر وڌو زرد هکشا یی روو لروا

 || هکردهنسانعم تورقو شک هلبا هبج» یاخو نون ح۶( حک ) رونلواریعت

 || رهوجهدننزو تخرک هلنوننوکس (تنهآ ) رواوا لومع«ندنسورق درغوب
 | تاج هدانزو دنب (د:ک) رار د تک رش رد سر هوح رد نسا

 | رد هنسانعع تحارجو هرا ورد رع« ندنو دنقردفورعم هک روئید هنیرکش
 زر رک و رواوا یزوا رمظذ ن رددآ هب رقرب هدنلو رغشاک هد رهنلا ءاروامو

 ردهنسانهمرارفو قج اق( نت رک )ردردص »مسا ند نت رک هک رد هنسانعم

 هلغااو نون (اندنک) روند ه رڌ هدب رعرارد دحکم وک هت شاغا یاتفحو

 ا هدنزو ادرف (ادنک») رربد ثارک هدنن رع روند هد ريس نادلواریسعت هصارپ

 الو ق3 €



 | ةصاتو رد هستم رهشو هدلب هدننزوردنب ( ردنک )ردروهشم هلی
 شاز د ندقارم-ط هدنلکش هسنجام هللادمصو رددآ رهشرب هدناسارخ

 كعاو تابومح یس هلوعم كج مو روغاب شضعبب هجا هک روند هد رطرب

 (شوردنک) رد یخدكن و نوب رص هکرت رروقی as د یربغو

 | هردنح (هر دشک ) راریدهرب برص گ یهو کیسه وب هللاد حف و نونوکس

 | رولواهدوص ید یساو ردا شن  هدوص ؛ءاد ردشوق كحوک رب هدننزو

 || نوکس (شدنک) رر دا مست هبا لدروا هروج ینو هدنادرفم ضعب

نالدسنک ) یدشوا فیقوت هلغاوا روهذم هللاد عضو نون
 هالا د ضط (

 ۱ هر هی صوص۶ هت رلاغاهاشداب و کرا یو رد ەي عوئرب

 | باس و تارخ هدشنزو دنیشعن هلو (دسنم دن ؟) یدلبااس ب وند رود |

 قەق و قعزاق ا رک اغ دا دک دک ودا تاک رامراتو 1

 | كوتهدنرو ودب (ود+ تی ردندنلبق عانادنمو رد هاشم بد هو )

 | ربع ناوقو نوب رص هکرت رروق هلغ ردفرظ شابا ند-قاربط یک بوک |
 | رد رع» حودنک رد هلی رط هشت قالطا یدنک هنناوق یرآ رووا |

 ۱ ندشنالئو نیسم هکر ود ه هرفس یرد هد رو هرونط (ه رودنک ) |

 | هدشن رو یروجر (یرودنک ) رارد ید هریکشب رار دا د ند هلسوکو ا
 | شد وشف هدشنرو توخو رفت ( بوک ودنک) رخ هه اتش تی
 | هدنفارطاراصح هدنرو هدن (هدنک) رد هباک ندیارططاو ناو

 | هک روند هد هنیمز رب زلواو ردع رعم هدنک ندنخوروند هقدنخ نالوا |

 | هدنجاو رراس هدناکشروخ آ كوب بوسک ندابق هدنراکنا عاط ضعب |
 ۱ تلعسک هکرتر دا تنو را رقاسم نايم هکانو اض و راوط ضا

 ۱ رد نفح راک هدنک هدننرو رو هک هلیسراف فاک (رکهدنک ) رربد |

 یراکسوسفو یراکلتو هع وا هدرا دک والث» شع وکو 23 ر و ران

 یس رع هدنن رو یدال (یدنک ) ردرهامداسا ندبا حرطناهزو شفت

 | یزاک لفن رک هماعو هروک هدیدنهو ردکعج فورعم هلا ی داک نالوا :

 | محو یساوه كااتسدنهو هدنرابد برع رولوا ضا لئام هبیراص ررید ۱
 که مارک جاصحالاح رواوا هیبسش هب امرخ یک جو یرسرتب هدنرارب

 ۱ نون حف (زیک ) ردروه2م یوص یداک رررونک یییوسص ند همرکع
 | ردبر نالوا لصتم هغاد هک نود هد كنمعل اص امرخ هلا هم یازو

 ٭ تنک



> 
 رد ید عه سو 1۹ رد بس اعم هدکشا هدشزو تعقرت «تیبک)

 شضعبلادتعر دناغوح هکر د هاتف قانشا هد زو وطسرا( وتسنک ) 1

 باع هد-- رع زدرشک ةدنراد هناغرفو نک ردا رپ هش هناغوح وتسک, :

 رد ره 1 باع ةد رع نکل رد هاغوح دوادنابوب ارهاظ روند

 (وتشنک )ر در سقم هلا زدنآ بل هدر كنادرفهو روند بلڪل ا ی هنتر
 وتسشک مود مو ردهنسانعم هروغو قرود هدننزووطسرا هلدا هد نیش

 هک درد هایم هروغو قروق هدشن رو وخ د (وشنک )ر ولک ۳۱۲۳۵

 رسر_ هدف رش ماش تبالو هدننروناج رح (نامنک ) ردهزوا هد سرا
 مساو یدیانکاس هدنآ مالالا هیلعو این ىلع بوعي ترمضح هک ر دیبا

 نيغ ( فلاغک ) رد هنعالا هيلع دورک ردب مانو رد مالا هیلع حوت ماس نا

 ج وز هصاخو رد هثسانع» ساعلاو باطو تا هدن"رو هلاکت هما وچ

 || عن قلوا روکودو كلر وکود هک روند هکسا رمسخدو نار ن وا

 1 زول :فتسانج تكسءو لی و یدو رد هتسانعم یبسورو هشحاف نزو روئلوا :

 زدیدآ غاطرب هدناسا رخو رد هنن را انعم تم الو لگو تءاندو تال دقو

 ند نغوبق ناک هکر وند هساو هاغروالوا هد نل رو قلع ( فذک )

 تیاجو لظو بناجوراک هدیب رع رولوانیتءو مک داغ هلوا شاوک وب
 لیبحز (لعرلفنک )رونید هد هن دانت شوقو رد هخ را انعم ظفحو رتسو

 ريع لاقص هت هنیحاص روند هلاقص كوي و یصب وروک هدشنرو

 ینابنو رارکو ب ناغرواو بیا ندنآ هکر دلال رب هدننرو كلف (كنک )رووا
 هلت وءص یلوردناب یراکدید روک وردا هدیک ر هکر رد ارس ها نش

 رتچو ملو سدخو لب وروئلوا ربع "روج نینچ روید روج نافیچ
 لاب هلسراف فاک و نون ترک روتلوا قالطا هده هنتسک و ادب
 ندرا دقم هنراو هنشاب "روما ندنجوا قە رء ردلوق 9 هنس دهد

 رسک (جاکنک ) ردعادب و لاد هدحایاو ات داند هدشو5و ردنرابع

 لوا هدننزو راکنر (راکسنک )یدلوا فیقوت هل ةلوا جار هل افاک

 ( ساک: ک ) زرد خاله هدب رع هلوا شم هلو اق يکي هک روځ د نالی

 هدنن رو هلاغنک (هلاکنک )رد هنسا-:عم تروشمو هج وا هد رو سادرق

 هل ساو هدنن "رو رکنا هلیسراف فاک ( رک ک ) یدناوارک ذ هک ردیفدا رهو |

 رد یطء قرد هحارویوه» یعاجج راراہب یتقج اج هلبا درغوب ردتامفو ردم
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 رارید جد نهدلا هک وشو هلبااب رسک رارد شا حانجو فشرحهدب رع

 یرب رول نعتابن نکلروخد ناد وسلا لةلذو الا بحو زب نهاابح هامختو

 یدناوارکذ هکرون درکنک هنعونرب ردءون یکیایجد یسبرب رواوایتاتسب و
 رد هرس یرلکدید را:کنا یعسق اد امین وررد كخا < یرگنک هنعور و

 تعوصخو راربد فشرح اکو راب رع ر دمور هکر دیففحم سرانکنا

 هکر دفع ر کنک هللا هج*یازرسک (دزرکنک )رد هثساتعف یک مسو بصءل و

 هللوهس راربد “اا بارتو فشرطا غعص هدب رعررد اریمآ یزفاس رکذک

 ییتشمو زا یعفنم (ندرکر کنک ) رارد|لامعت-اابطا نوحا غارفتساو"ی

 دزرکننک هدننزو یرکذل (یرکنک ) رولوا هیاک ندکُع | باکترا ها قوح
 ۳ اسم 3 اکو همزاو هدشزو دنک ( :دننک )رد هسا

 رام اروند هدهرلتآ یرلک دید هد رو یتروب هغرقو ردتلآ فورعء

 روئلوا بیعت یم اب هک ردا كنم هدننزو ورم ( ونک ) رارونالوق
 ( نادونک) ردتل هلون مع ردیمش كنابن ناند لایا قرو هد رع

 زدزپاج هد هلو طض ردم كنت هک ردسما هنادهاش هدشنزو ناداق
 هنجمام ردفرظ قارمط نانلواربعت كن و نوب رص هدننزو روت ( رونک )

 كوکو ردهنسا ت٥ بی رفو رکموهل.>و راروف لالغ هنا رولوا هدنزرط
 عداخو ليګ هدننزو هروتت (هرونک ) رولک هنسانعم دعرو یسنلروک

 (هزونک )رد هنساذعم اا هلرح ورکمو قءادلآ (ندیرونک )رد هتسانعمراکمو
 لرد حواحم هدب رع روند هضوع شلجالحو شا آ لا هع یار چ

 یقارط قج هنلوا عضو هلغ هکر دهنسانعءو دنک هدننزو نو ز ( نوک )

 ردروناج هدرخرب فراعت+ هلرسراف فاک هدیکرت هدننزو هنت (هک) ردفرظ

 رروص ن رانافوروشا هند یرلب وت یک هلهک بوشوا هب یشاومو باود
 هلبااه (هرهنک )رووا مت هغرقاص هاعو كحوب زرد دارق هدب رع

 ند-ٹلا رب و هح دقا ند وئاج رد هسانعم EET هدب

 ادرد (ادک )روند یط# هد رع رواوا ضراع هدک داک روتف بولر وب

 ررزودقواندنآرد شء اقرب هکر د هنسانعمكلک هداتفا دنزاپ و دز هدننزو

 "رک ( یک ) زریدكاکهدهتباک مق نالوا ندن او روند كلک هد هقوا لواو

 یخد هزق هرک اب رارید ځد قنرقو قیالخ هدیکر رد هنمانعم هي راج هدننزو
 ردب رب نالوا لصتم هغاد هک روند هد هند كنمقلاص امرخو رربد رک

 E E I E تیک تاب تم تو تک ستد

 چ بای #



 سر
 هک ریه اتم هی هد زو نج (نکر (ردهدنرکذ هرم فاک یا باب )

 قلاب هدنتعل دزاب و دنز هدشنزو =i (اک )روند هزرغ هدب رع ردهدنکن |8

 قجوف هدستزو راکن ( راک )رونید توح هج رع ردهنسانعم یهامو 0
 | نون رسک (تبثک ) رولک هنساذعم قاتفاو قلبریاو ردهنسانعم شوغآو |

 ا یاب 2 ( نهب نک) راربد لګ هج رع روت د هنسورآ لاب هل نواب نوکسو ١
 | تكنحاغا رفاس هک یطبلا ح می رد هنس انعم نو هلبااه نوکسو یسراف

 ۱ هدب رعو شوعو كنلتج هدرارادو رارد حوغ الت هدناتسکرتردیشع

 || ردرمجنا دي مخ هلا ةانشمىات عضو نونحف (وتنک) رید «ارمضط ذبح |
 دیک کره عورطا بح هدم رع زاده كتا نالوا رع ۹8 ی

 | هد ها راراقب هدسغارج بورا بج غاب یک صوص رارید كچرک ر

 || نون نوکس ( ےک ) رد قم یلوفو لهم یمغاب و سباب و راح [
 هموطروخ بودا ملعت هدزاسدنه روند هل.د لک.هلا مظع هلعج و |3

 لوا دوب هدننزوربلد ( رک ) زرردتا كنج بویلغپ هطساو تالآ |
 | ههطقو زآ زاو هجراپهجراپ و قفوا قفوا اررکم ( مک عینک ) رد هیانع
 ۱ (كخنک) ردتلەد هات یایلدب نونوهد هلیسراف مجرد نب رلانعم هعطق

 | هبج* نیغو نو نوکس (غنک )رد هنسانع« مجوو یرغآ هدننزو كشرس |[
 || هللوئرمسک (كنک) رد هتسانعم قایحو رج نالوا مع هدنراکدزوک هل

 | فاکو نون نوکسور دتخاهد هلن حفر د هنسانءمكنک نانو ارک ذ هد هحوتفم

 | یزوکو هب هنکبدای و ابحیب ورد هنالغواتراقیسب ری هلیسراف |
 | هلیسراف فاک و نون نوکس (حاکنک ) روند هددصعُ لو سیسخ راط |

 ۱ شادرس ( ساکنک ) رد هنساتعم ناطرمسو نو ردهنسانعم تروُم |[

 | ( رکنک)ردرظن ءهدیسر هد هبا هلحهم نیس رد هنسانعم جاکتک هدننزو

 ققررب هن رایغاشا كنب راجوا يکيا كج اغا لواو بوکج لت رب یکیا

 |دیق ك-:س ەرەك ق وو راربد ید یرکنک اکاو رارالچ بودیا بصأ
 (رونک) رد هنساضم رکنک (هرکشک) ردندنعون زاس یرلک دلیارعبعت |

 یخدو ( هرونک ) رد هنسانعم رونک ناثلوا رکذ هد هح وتم هدننژو روس

 كعا هل.حو كنرو هسسدو لدو قء ادلا (ند رونک ) رده ا-ملوا ۱

 هجاغارب ردزاس عونر صوصخ هب راک ج دنه هلفاک مسکو نون نوکس

 هد رك رود هغوع شدا ا °2 یاز حد )هز وک ) ردهتسانعم
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 سوخو یراصن هک ردهتسانع ربک دبعم هلدس ف (هسنک) راربد جول
 نوک 0 ؟) (ردهدنرک ذ هغو عت فاک ث ٹا باب) ردی هاکندابع

Eرد هنعاش»نیهزورب هللا (اک) رد هسانعم دعقمو ربد  

 (راک )ردهد ودحم ضرا هک رد هادی ایم زره نیهژو روند ضراهدب رع

 لتذاو كزان داغ رد هوم رکا ندنآو هد-نلکش بانع هدشزو راحد
 عج نکل زاریدریب هدیدتهو ردس هد رع رد رثک هدناتدنه رولوا

 هدناتسرعر رد ق هنسهویم ردیعسا یر كل هو لوا رذس هدنادرفع

 | كلرصسو و ررد یسازک برع هدیکرردتق وج هدزاخاصوعخو

 وید یراکدید یساعرخ نوز ارط رارد بذاک ردس ردراو یخد یعونرب

 و و یوکسو از مشق (كنراک ) ردتفا یخد راک هلبا د دشتو رد رک كنآ

 نایزصو رد هنب رانه یشاب وصو هدوب وو طب اضو یاو هلیسراف فاکو
 قرصتءو ىلاو r نیمزاک ردهنسانعم یکید-رسو رغذ ظفاحو
 هدر هنسانعم هل مرک ید روق كدا هدانزو ارس (غاک) ردهنسانعم

 لتتالباو ےشدربا ا طیخو لتو روتلوا مسعن لک وکو كحوب
 (ءاک)ردهتسانعم فرطو راک و جواو نوسلوا یلت كحررا رک نوساوا

 نامرواو رونلوارمعت نا هک ردهنسانعم شوحو یاو أم هدنزو مادم
 رد: هد هليا دیدشتو رواک هنسانعع یس مو قالتواو ردهنسانع قاتحو

 ردیدآ رهشرب هد رق ناشاک هلءا هد->وم یاب و تر ) ۷

 زرد یخد راب ایخ ه شرع هک رود هرایخ عونر و ردفراعتم هلکعد یالاح

 كعاواتر رند تیک (ندینک)ردفر ۶ ندنول راد کش ار هاط

 |30 یک )رد هام قطو! یار حص یرقو یرقوو قول خو

 نا اکورولوا دیذل نکا ماخ ردرابخ عولر هدتزو کسا ۵م

 دغو زلوا نکع یلواسشت هک هلب وش رواوا هدلاک ید یکل ءنی: هدقداوب

 نوکس (منک) رونل واریت ك-اک هک رون د هزو راقو هنواق ماخ ضمبلا
 نکش لواو رربد هب واز هدب رعرد هنساتعم هش وکو قحو هلعجو نون

 هدرا هست یس هوم سالو ملکو هدنندب كناسنا هکر وشد هفضشرو و

 هناخ هدنیمز رزو روند بدحا هدب رعروند هده هتک رونقو رواوا

 (رافک ) یک رالی و مورطو رارید هدهعضوم ناناوا بقن هدسالکش
 نالفهدند هرکص ندق دنلآ یاب هک رد یسهصوب معدود هدننزو راسخر

 < لفت



> ٩۷ #۶ 
 سس تو تن ی نت است و ی سن سان تو تو

 (لاهنک)و (هراونک )رونید هد هنسهصوب ید كل هنادرباهوردرکعو لفت
 هدننزو تلکصصم هالاد ف (درھکر رد دخساتعم م ود > راک( ها هک ) و

 || هدیکرت رواوا ضراع هدنسهرمشب كمدآ ضەب هک رد را هکلءابس هطقن هطقن
 | نانلوارسعت تو رزناو رد هنسانعم لاخو كبو راردبا رم: تیفحو سس

 | هرهزنابورردبا لاخدا هدنیع* ودا روئید تورز بع هدب رع ردم مع

 ۱ لزهک هلیج اچ هدهک ) یوا نا هدنسهدام رهزداپ راد جد

 ر روهظوئو ردا هلو نو I ) ردتعل هد هل يج مو ج رددت

 شماکج هدننزو لب ( لصک )رار د هفرط هدي رع روید هیدنس فو

 | شازو یرا:مرپ هصاخ روئید هب هنسا شاروبقو شه روبو شازوبو
 | یروق شاآ هدنورف یز هکر ود هددنکعا لولو:روند هغاناو هلا

 | کش لوا دزو كلب (تالوک ) شعشب هجي وا بوشود هسنیرزوا
 هدرهن-د ىسەلوةم دغاکو دەقمو شد هدنس هرهجح كناساا هک ردنیحو

 AA هکح هلون نوکس (مهک ) ردتغ) هد هل ج نوکس رولوا

 ۲ روند هددکشا رک خر وقو ه کشا نالوا ششوروا هدنزاغواب و

 | نون نوکس (دنک ) ردهنساتعم راک 9 زرد لودک ها

 فوسایثو مکح ۲ ردو سا ەم رداهد ورلد ۱ راو یسانعم شب هللادو

 1 قرموط رول روا هنغاا ق قاس وط هک ردح اما هوا ۳ رد هسانعء انادو

 | رد یاباقم عطاق 5 نکن ک رد هتنساذعم عطاق ریغو و روئلوا مست
 یک میگو ردت۶ا هد هل یسراف فاکو رد هسا نعم لسان تو هیصخ ۵

  فوسلیفو میکحو ردهنسانعم ناولهب و روالدو رداهب هللا (ادنک)ردو

 | ادنک)ردهنسانعمادنک هدنزو رک ابنخ (رک !دذک ) ردهتسانعم لضافو |

 | قوجوج هک رد هنسانعم داز ردام یوه هلیناتح یاب حو میم مض ( هب ود |
 ٍ یوقو دنم وتو یربا 4لء ال ( هلاودت؟ ) ردحاص نالوا هدٌشا هدقدعوط |

 | «دهناوج فلز مادنا یب ونامزیدزسهشفاب وروند هی هسوآ دقزا ردو
 هاباواو (زوادنک )یدلباتیاور هتسانعهدومرازسن داو یر ارل ضد رود |!

 رواک هانم ع وبشاب و رکسعرسو یدنلوارکذ هک رد هتسانههرک اد

 | رد ع٥ فورعمهکر د یک-طصم مسا هالاد مو نو نوکس ( ردنک ) 1

 ۲ راد نال ر نیترات دعوت رد-نک یطصع ضبا دشعو

 قنسف رد رهسرب ردنک هداوقر و ردب راکدید تالنوک قاو تالنوک هد



> ۲ 
 ردقراع-م )سا یدنک ییععرلوا یمتشو یشع نکلرواوا ۵ مدش هنج انآ

 زرد قهر زداس هنفص هک ردی> اما مطبدا رارد طلا ععص هدب رع

 كلد نعد (یور ردنک ) رد رد-ذک سا ید كتنهاشداب تالقسو

 وکتفک (وردنک )رد هنسانع«یمورردنک (لرد-:ک ) ردنقاس هک یمور

 نوکس (زد-ٌک )رد کطصع مساو ردک افس كاحطرب زو مان هد زو

 رهش نالوا نود رف تن یاب هدنارا هللا هج یازو لاد عضو نول
 زاد نوک هللاد راو رد رعد ردو ردیس هدرک ان دیس ردا

 هد هنس هلو هم یار سو ك شوک لالخ هو یکساو هئسانعم هماق یکسا ردیف

 دتنکع الاح رد-هءاش نودب رف رد سا ره شر هد نیز ناروتو روند

 هکر د نول رذآ مسا 4 دم حذو لاد مط (هسدنک ) ردرهش یراکدید

 ییهسدنک هدنادرف راس نکا یدالوا ناب هدنمهدام ردنانشا كل وجو

 2۲ ) رار دنا ا . هاو راد ید تنها مت و

 ریل ی رچ اوت دسر قوع شلجالح هدنز» ش
 موڈ و زر دا هلوک بوياپ وط ینوع هاکبآ رود هد هغوبج یراک 7
 یسدنرف كعا هدننزو كدرا (لدنک ) رد رده سدنق رد هتساتعم 8

 ) نالدتع) روند همدآ رغاص (لشوا دنک) روند هد دکعا ۳ رغوط و

 هللاد مط ۱۱۳ ک ) راد هام رول نه نالدنک هللا هح ونغم لاد

 (ودنک ) رد هنعانعم مو عو و شلوک دو سکرو شعبو هیارار

 یف ندقارط هکر دفرظ نالوارمسعت نوپ صو ناوق هدسننزو وکرپ

 هکر د هتسانعم یتابا لوغو راروف ریاخذو لالغ هنا بوباب هدالکش

 دنءوننو نامزد هدننزو هلاس درخ ( هلاودنک ) رداهبف فلت قیهام

 رظنهدب و یر) مادناو تواسا یو "رسعدقاب وروخ د 4 4 سک لب لب الاب و

 هادا هدس تادن وا رتو رارد ید هرک زرد هد هناوح او

 هلودنک (هلودنک) ردب رععحو دکر د هنسانعهو دنک (لودنک) ردماتشد

 هلاواو (رتتس د و دنک )رد هنسانعم لافسو یستصو رد هدام

 یآ كردورادی € راک د دیسهاخزدنق هکر دیفدا مهو هدننزورتسد دنج

 كرنا ص5 هدنلزوەبلد ) هدنک )ردن رعم ندو زس كت لاح ر دیس هرص>

 رود هد هح أغا نیلاوو یریا اموعوروبد هح اما نبلاق یرلکدارممعت قرغب

 ناهز دو رررک یتغاا قاسلوط هک رود ه> اعا نائاوا رعد قرموطو

CE 



€ ٩ 
 نت تنش فست سس سس سس تفت ا

 ۱ نداد ( دن راهج "د اک ) زرد هده قاب اس لوغو دو ربا حک

 | هلا هد نیشو نون رسک ( شنک ) هل راتعا دعا را سا رولوا باک

 | رک ( تشذک ) رولبا نفع تشك ورد دنساسء لعو لءفو رادرک

 سوح هک روند هر هزانعشتاو هدکشنآ هلا هاشم یانو نیش نوکسو نو

 هدنرلش روئاواریمت هرواه هکر وند هد دهد وه! و رد,هاکت داسع

 | رادرکو رد هنسانعم رب زانخ طب محو رار د انوا ص ینرح تاولص

 | (لاغنک) رد هتسانعم تشنک هلو (نشنک ) رولک هتسانعم لعو لعفو
 نع یابحا اضتق الا بس>ح و لابد هلا همم نیو

 1 )7 هل-مسراف فاکو نون نوکس ( كنک ) رد هنسانعم كمروک

 هک رود هند كنمق) امرخو رار د هر هنسک نامزد لا یوقو

 زا راکنک نانلوا رکذ هد ه-حوتعم (راکنک )ردیرن نالوا لصتم هغادب

 || فنصرب یک هناکنچ هل.سراف فاک عضو نون نوکس (رکنک ) رد هنسانعم

 || توی رولواکروک نوقوزود,و ررهدن رالاردیازوش وب رثوب نکلردرایجما د

 وا هرک و شحوم هجقدروا هکر وک یزو وب لوا بواک هثب راکوا نیک اکو
 1 رح ات ییرج رکا رارشود هشردید یرلءهدد نامه ردناروهط ادص

 ا حورج بوروا نی رلیدنک یدنک بوکچ نیراقاحم ندنرالب هسروئاوا
 زا رد هنمانعم موب و شوش ابو راربد جد شک هناشو خاش هرلنوب راردنا

 | هرزوا راود ییاعو هرزوا یراذدب هعلق رد هفرش هک رد هنسانعم هرکنکو

 جاتو هبه-هعیح یرلک دید تفج نالوا هدنراراک ناواو قاطورواوا

 ىدا و زعاتواو رود E 23 یسهزوق یورسو هنس هرن

 ۲ رد هنساعم نادف هاب. مر همش یو روند ههنسک حاطشوایحو

 | ض ءب توریجور دس هبت رهتوریج تیاهن ہدجورع قی رط (اب ریکر کتک )
 نرکأورد هبهلا تافصو ءاریسا اع ینعإ ردتعظع اع هدندنع هق وصتم

 هلفاک عض ( هرکنک ) ردنا رھا طیح جزرپ هک رد طسوا لاع هدند-ذع
 دلو دصاخو روند ه رب كکو هجرد هجردو هد.ط هة رط كئشره

 ۱ ردرماح را ن ر ن ` Ka نک ) رون دهب هفرش نالوا هرزوا یرلتدی راو دو

 هلیا هلبا نکم نک سپ هنسانعم هارد رضاح یهن نکمو _هتسانم هلی
 د دزه هد مار ازاګوروناي وس هدر ماتم هک رواوا كعد 5 لیقو

 یحاص یهنو ماو روید ه هنسک نیمهدیا جر یف ط دحا بواوا

(A aA #V¥ 



 دعرو یساروک هلو ن وزو ) روئل وا قالطا هد هناذ

 روند هعوع نسج السح هلا ه-چ* یاز جد ° (ءزونک) ردوا وم

 ید رديف نونکا هدشزو نونج ( نونک )رد حولح هد رع |

 ا ناجاس هدالضقلا دب وم هدنزو هنخ ( هنک ) رد هنسادعم لاا یو

 | میاش هد هش صوص هنیطالس هدعب رد هسیسهش هک ردموس رم هل
 ا عج هکر دیفدآ عو هدشزو دنک هلبا هاشم یات (تبنک ) یدلوا

 ] نون نوکسو ردلدب ندلادات رد ه٤ اقف نکیل-شباوزک دیا ردرمضاح :

 باما دوخابو هللا با هک رد هسا زعم مسا لوا هد رع هلبا اب خفو |[
 امرخ هلا چد یاز (رمنک ) یک موژاک ماو لالا وبا هلوا ردصم ِ

 | لفشو رادرک هلنو رسک ( شیک ) روند هنر لصتم هلاد كنمهلاص |

 هحوتفم فاک لوا بایردلقشم ییاکو تفل ترد یللازوکبا هدیابچوا |[
 | (اوک )ردهنساضم كرب زو یزو لقاعهدشنزوون (وک) (ردهدنرکذ |
 بو داکو هراوطرب یتسکیا هکر وند 4 هدو نوزوا لوا هدشزو ارش :

 | دععتع هداوه یر هک زاب و روند هلحود هد رع رلرشساط هوبم ٤

 اراصن (اراوک ) لرد هدم ریس نانلوارعست هصارب و زرد هاه نالوا |
 مزوا هدننزوهرارش (هراوک ) یدناوافیف وت هلغلوا روهشم هلعصهدننزو

 ررشاط هوبمراسو مروا بوتاجهراوطرب یتسیکیا هک روترد هتسسهفوک |
 رونلواربعت خوک دصرف یتددپاد لاب یرآ هکرد هنسانءروبنز ُناخو |

 هک رد هنسانعم مزو رولوا اد هداوه یر هک زا هکر وخد هبا ع" لواو |

 رولو | ریبعت نامط روکو سسرواوا سام لد هنیمز ردرا 2 ظیلغو ءایس |8
 یزراوط یلاڈءاو نویقو رغص هدنزو ناشک افح هل.اواو ( نادهراوک ) |

 (زاوک رد ناب وچ هدیکرو حارس هديب رع رود ه هنسک ندیا یعر
 رارشاطر فاس ردقدرب یصب ر هصق یزاغو و راط یرغا هدشزو زاع

 هلا هروچ راضهب یتوب روئاواریبت قاب هدیکرت رار ونالوق هلد الغ اینغا
 یاژآ "راوک ) روناوارست هه وط روند هنعاموح ناب وج و ران دع ایست ۱

 | هدننزو هزالم ( هزاوک ) رد هنمانعم شنزرسو نعطو هقاق هشاب هلیسراف |

 ۱ هگا هشاب هلرسراف یاز (هراوک ) ردفدا رح هدلوا یائود هل هود رع زاوک 2

 جم نشاززیسو نعطو :
 AAG لو خال ءرعسو ر سد هما

 1 رولک هس ا



 به
 ءطاو جانحو لره اعادو ۱ منو روددد درد تک نال وا هرزوا هلقاطو 4

 تشر منوروئلوا رابعا شعب یرات ات هکر د هن سا نوم ماسءطو ناب هن

 1 (ریشاوک ) ردتمل هد هلباواو دیدشت روئاواریبعت نادر هکر وند هب هطروع

 ۱ رررونک ندنآ نع و قحا كنهزوریب هک رد ضو مر هد زو ریشابط 1

 فلاوس (فااوک )رد ردصم ےسا ن ندیلاوک هد:نزو لاوز ( لاوک ( |

 یراکدید تکو شو نکیتهغوب و نک قآ هک ردروا داب مسا هدنزو |
 قع ارق هدننزوندلاک: (ندیلاوک ) روند اض کوش دیر ر کلک :

 اغو وشد توروس سول یول تاعور مو رد هنساشعم باسنکاو بک و |ا

 | ردلوعفممسا ندندیلاوک هدخزو هدب وارط (هدیلاوک )رولکهنسان-«قلو |

 | (هلوک )رد هثسانعمم بکەو شانارقو روند هنیکا یلاعو وشنو یللابقا

 هلیسرافیاب ( هلب وک ) ردهلعص یروهشم هدنزو هلصوح هلا هدح و»یاب

 یدآ نرس هلباواو حف (توک) یدل وا فیقوت هل ضاوا حصخ هل |

 ماج هد رع ر ود هنشوو نیجرکوک هدد زور وک (راوک )رد هنسانعء |

 ۱ رد یصوب تاتابنو راجا هک رد ا تا هلاواو حد e وک ) رربد :

 ٩ یاخ نوکسوواو محف ( كخوك )روند هنس ابا كنج نالوا رعت هدحو |

 | لوا لصتم هدوقنع هکر وند همعلاص قفوا نالواربسعت هب رفت هلا ەچ |

 || یثامو لوک هک ردیففخم دوبک هلی واو مم (دوک ) رونید هلص هدي رع ||
 (ندوک ) رد هسا تعم هردنک مود ر هدننزو هرس (هردوک) ردکنر ۱

 ۱ نشانو زرد هر هنسک قجاو جو كاردا نو مهفدنک هدننزو نزور 1

 رک هلاواو ع ( روک )روند هدهریکر اب شلاق ن دلاسعاو لل. شلو |ا

 هکر وند هنیمز لوا هلاواو نوکسو ر ىر هریک رک ریه دنا

 هنئارحو تعارز هلل وا قیر قدراب و یرهول یرعوب و یرکو ب یرکا
 هدیه وص ندقارا هدانفا هک رد هنس اعم تارسو هوا قىلباق

 یابو واو حد (ابروک )زونید مل اص غلا هدیکرت ردرپ قاروچ ننیروک |
 | واو حد (زر وک )رارید هپ ربک رلبرع روند هتشا هریک هلباهدحوم |ا

 | ردبرغیماش بوئرخ ندنعون یناتسب بونرخ هليا هج یازو ار ناوک سو ||
 رکو لام هن یراصو یصرف کعجو هدرخو یٰلتدحو هدنکارب یرللاد 1

 هک وش هدي رع رربدیخد تواکاو ر واوا رفصا ندنآوردق شراقرب |
 (سروک ) رد هتسانعم زروک هدننزو هزرعت (هزروک ) ردوب یراک دید ابهشلا



of ۶ > 
 ردهنسانعم مکلوب و مرویق نالوا هدلیق واسو هدحاص هدنزو نمم

 ردب رغ یاش بوئرخ هکر دهنسانعم زروک هلبار نوکسو واو (كروک )

 (هاک روک ) ردهفئاطرپ ند هرفکو ردیدآ عضومرب هدنب رف نمره هدناراو
 هدي رع روید هد هلي رو ردیعو یاش لر ی راک دب د یزونب وب یک
 هرود (هروک ) یدنلوا رک ذ هکر د هن انعم اب روک ( اوروک )رارید بونرخ
 هدن)روةچا اجو شمک بوتر یب وص لیس هکر ونید هنیمزلوا هدننزو
 (تسوک ) رواک هتسانعم بالیس یب وص لیسو هلوا شلاق یسهیشوص
 هدشحو رارد لظاح هد رعرونبد هشزوب راق لهجو اهدنتز و تسرت

 هل هکرت رد القاب مسا هلنس نوکسوواو رسک ( كسوک ) راد یرش

 هدشزو اغوغ (اکوک )روش دربسجرج هدب رع رد هغ یراکدید
 او رد هنس اعم عارنو هدب رعو هطایسو ییغلیجح هک رد دارو

 هدنزاپ و دنزهدنلزوابح ره (اک وک )رونید ره هدیب رع رد مسارپ ندنرلاعسا
 ردروءاح ع ونرپ ( سوماش بک وک )رد هسنسانعم بکو کو زدلب ہد نتخل

 یسهالشلا یک بکو ک رون د سوم اشنیطهدب رڪر واک ند ڏس هرب رج سرق

 نیط هدلسدو عبط ردقاربطرب قار هاشم هنب رلک دید لو نروارواوا

 سویکشا ( سوکوک ) ردایدعب هدنعفد نارولاج موعسو بب رد هموت

 هندید ( هک وک )ردنغاهدهلباواو فورد هسانعم نګو یرکا هدشنزو

 لقیصمر نددالوردجاغا نوزوار, یرکآ یوا هدنلکش ناکوج هدشنزو

 نیطالس الاح ہیک وک وبشاررکچ هدنیطالس باکر راب رهراکب لر بوط
 رد هرزوا یییدسنلوا رکذ یرب رولوا هنوک ینا ردندشا راد مع

 تزنکو هبلغو رولوا یک یسهیسءم كنرف یاب كپ وط لوا ید یسیرب و
 رد هنسانع ناشخ ودو یحاردلب و هدب رعو رد هنسانعم یدآ ٿجو

 (لوک )یدنلوا فیقوت هلغاوا روهشم هلعص هدننزو هلصوح ( هلکوک )

 یراکب كوروب هک ردیکروک نویق وب یر راو یسانعم ترد هدننزو لک

 سالبو میلک یکسا یتا راریک ناشکبلج ضعب و یراد جھک اشعو
 لوا عیار ردیدآ هبصقرپ هددیالو سراف ثلاث رود هنسلوقم یجاجو
 جا ع هغمروا ینزوا راب ره هک هوش هیلوا نکشا اعطق هکروتد هنآ

 یراکدلبا میس رمصحو ردیدآ غاطرب هدنزو نادمه ( نالوک ) هلوا

 هرب وب هرق هدشنزو مدره ( لوک )ژرید یتوا مصحو قاهغوق هکر دهاک

 هک هک روند #۶
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 ههاک عج لوا دلدا واو ج (نوک)ردندنا وح ماعط ر دوور ×م هک رود

 ا ثودحو قلوا هد رع هلباواو نوکسو رد هدنب رق سوط هاکتیمجوب |
 || كروچ هکر د رینوش مسا هلون نوکسوواو رسک ( جیوک) رد هتسانعء |
 ن دشوا یصح ردفرظر یک لاوج هد" رو هدنور ( هدنوک ) ردیتوا ى

 || هدهزوب رقو هنوواق ماخورار ؟> نام هاکنآ نوشوط هدنزرط غا هگربس |

 || ردهن-ساعم قرزاو كوک هک ردیفدا رعو هدشنزو دوك ( دووک ) روند |

 0 12 وک ) رد هنسانعم هشوک و و قجو هدشزو زب وم هللوهعح یا (زب وک )

 زا كدواردفرظ كچ هوا هلغ هک رد هنسانعء لیک هدننزو "ريع هلیهرافیاژ

 ۱ زی کو مک لنک رد ایس مارا لک رایت

 | (نتسسدوک ) روید رورعز هدیب رع رولوا وړم یراکدید یاهو با
 | هدشزو هت: هن ( هنس وک ) رد هنساتعم كکود نمرخ هدننزو نس زن

 ی

 | رونلوامیعت قانیف هکر وئید هد هنفرط یکیالدقهمو رو نرد ه هلغ شاوکود |
 | ردهنمانعم نتو وک ندیتس وک ردیفصص هتسڏ وک ارهاظ هدانعهوب نکل

 | هدیکر روند هف راغ ن وق ناریاو درغوب هدننزو شیدح ( شی وک) |[

 ۱۰ (لم وک) ردهدننسانعم شی وک ( ددد وک )ورو ارد نصوصو اک
 | هسا عم هر وب هو ِ یک, هد اپاب هدشزو لب وط هللوهح یاب :

 | كشاب کرد هسا عم لک اک هدشزو هلیوط هالوهح یاب ( هلیوک) |

 || هروکم فاک یناث باب )ردب راکدید چرپ الاح ردچاص نالوا هدنسهب ||
 زا هددنسهلاو ز وبقو هنکشیاتلآ لوبد هدننزوهداتف (هداوک) (رد هدنرکذ |

 | (هژاوک)زریدهدهنسهکواویورتود هنیر "روا كن آ یسهکوا كنوبقروئید ||
 (ژوک) ردکنکد كحهروس ك-شاو زوک وا هک رد هردنکوا هلعسراف یاز

 | رو رعز هد رع ردهویم یراک دید یاهو ځا هلی-راف یازوواو نوکس

 هرب قاروچ سسنواو زمسوص هددنزوریلد هللوهح یاب( ر وک ) روید
 بارسو ردلوادنم یظفل جارق ید هدیک رت رارید جارق هدي رع هکر وئد

 تدوم هکر وند هدهنیمز لواو رو وا ربع خلاص | هک ردهنسانعم :

 یرموب وروةچ روقج هليا ناور>و ناسنا روع بوالصا ند روغی
 ناب ژ مشورواواراوشدروبعورو رغرواات بوپ روق هج: وا هلخلوایرعوب
 رد هنسانههنتسٍپ وک موق ره ( نتسیوک) ردنالسرا لاتعْش هکر د هنسانعم
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 (رد هدنرک ذ هموم فاک ثلاث باب ) رد باث لوا دوب ندیتسب وک |ا

 کالڈداو ولوا نعل رد هة ساتعم ریظع ؟داحو ها هاش هدنزووس (وک)

 هلبارغصت هادا هغافوصو هلوب راطروئلوا رببعت لوب ناور تخ هک لو
 هدیکرت هکر د هنسانعع تفراکو دش هچ هدماهفتسا مقومو رونید هحوک
 هدشزو راوس (راوک ) روئلوا رعت هللا یافت هدنفو یدلوا هلو نق

 اراک (اراوک) ردیدآ ه-.صقر ندنافاضهزارمشورونید هنسهفوک مزوا

 هد-نزو نولامه (نوراوک )رونید هج اغا ن النوق هنکشباومف هدننزو

 رونید هفرظ لومعم ندقاربط هلبار محف (هراوک ) روند هساتلع یرع
 رد هذ-اسنعم یسصو فرحو یک سوناوقو یدو كلوجو قنح

 رووا رهت نادقر هک روئید هب هطروء تشر ےن هما همچم یاز (هزاوک ) ٤

 .تباب وهلوکو عونو تفص هدننزو ساطق ( ساوک) ردیرسقزاوجو |
 لهسویالوق هدننرو همدان» ( هعساوک ) رده راتعم هدعاقوزرطو |ا
 نیس رسک ( هی“ اوک ) رد هنسانعم موق ره ساوک ( هساوک )رد هنسانعم |!

 هتسا دهم تلاوه سو قابالوقو ردهثسانعم لهسو یالوق هلا یاب دمو |[
 هعساوک ( هعشاوک )رد هنسانعم ساوک هلبا هد نیش (شاوک اک 1

 مسا ند ندیااوک (لاوک ) رد هنسانعم هشاوک ( هساوک ) رد دنسانعم 4

 (یلاوک ) رارروس هن رازوپ رای راق هکر د هطرق هع (لاوک )ردردصم |
 باساک او بسکو قعارق (ندیلاوک ) ردیک ره ندیاطخ یا هلا لاوک |8

 (هدیلاوک ) رولک هنعانم قلوب انو وشنو كموب نیکاو رد هتسانعم |

 ةکم ه-عحوواو نوکسو هزمه مع ( موژک ) ردلوعفم مسا ند نادنلاوک ۲ |
 (ءاو ک )روند رخذا هدب رعردناب ناناوا رعیعد ییا ید هکمو ین رآ ِر

 ( بوک ) رب هدر الرت یاو اا | رربد یوا ناس هلیا هرمه رسک

 هدب رع رد هشسانعم نک ی شا ناو قشر ط هلیاروژ هدننزو بوج :

 یدرب رواواقشمو وابو یراص هک ر ولید همص> مسقر و رود هءدص ا

 هتل آر ومد یرلد لوق لیف كرنا ليف ورونلش ا هدنرافرطناتسد رع هک ر دی مص |
 خاط هدننزوبوط هلرهرافیاب ( بو ) رولوا هدنزرطیتروب هغرق هکروثید |ا

 رار د ج دهرمص> نیا قو رد هانم و حد هدنتادنزاب ودنزردهنسانع«لبحو 6

 روئیدهب هلکرخو هنو روس راوط هدننزو هراپ وج هلیسراذ یاب ( هراپ وک )
 نیااقوردیتلآ كنج هدفلس ردةموح رومدو زر ۴
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 ردبدآ زرا بمر ند-:ایرفا سور هاش داپ و ردهشانع» ظلغ دیج نوس

 یزوک رغص ندنسنج هیداپاپ هدننزو لفوف هلا هدحوم یاب ( لب وک )

 ناوعقا برعم ناوگا هد رع ردیما كچج یراکدید یزوک نویقو
 (هلوک) هنسانعم تخردراهب یککچ جاغا قاطء هلیس راف ىاپ( لب وک )روند

 رع جت هدنامزو ردلک اک هکر وند هحاصنالوا ەدە لبا هدحوء یاب

 هشرادد نارا ۱ راویسا-:عم لآ هلسراف یاپ ( هب وک ) لردیا

 شعم 22| توروق هدنرنوک كالتشو هدنساعوطرهش ک رد دبد صوصخ

 راهب عج حاغا ۳ هنسانعم بارح یتجرقوص ۲ راردبا ترمشعو

 نالواهدنهبتكشاب ۵ روند ه یکنرفو هدیلکرومد ۽ هنسانعتخرد

 هشنسانعم رس قر و ىس ەس ڭا 1 روتاوا رعت ر هک ردحاص

 هدب رع هکر د ې ےکج جرود .دننزو نزوس هلیسرافیاب ( ن وک)
 یم رب ی کارولوا عد رعیعسقوب رولو ا مسق یکیا روند قا رطع

 هلوهحواو ( هب وک ) ردلءاش هده-نسکیا نیوک رار دهن رک رولوا نوزوا

 لواتت هلغلوا نیریش ردنا ۱ راویماعم شب هلا هدحوم یانو
 نایمو ناب هد ہک رت ردرممقم هلا سوس هدکنهرف ضع تاو راردیا

 كش ۳ ردهتسانعمنآ حوم یس هغاطوص ۲ ردناب یراکدید

 یکی ا تووط هنلا قتاوق رداط كج وک ر اردبا ربعت تالبد هک رد هنسانعم

 هکر دقبا 4 ردصوصخم راهرو تاهضعو هرج وب وا ارالچ هل الا
 هدییرع هک كح کود هذ قلطم 6 رارراقیج خا ندنرغوب ه-اکنآ

 هک رد ما تلا هلیسراف یاب (هب وک) یک یرللا كبردو نواه رونید قدم
 نو داوا زون و نوساوا هشبشررکج ناق ندعضوم نالوا تم اه هلکنآ

 | کچ هللا هجم یازو هیناتش یادو هدحوم یاب و هلوهحواو (هزایوک)
 روایف قرمسکا ه-اکنآ رود ,دوهکچ كح وک ردهانعم قارطءو

 8 ندنغاربب امرخ > هکر وند هفرظ لوا هدننزو نیب وج هللوهحواو (نیب وک)

 تا شلوک ود هدزهنااب بوروای ۴ یسهقک وزارت / ندشوا مصحابو

 4 تار هدیک رو لدعم هل E ءا بروا هکشت هدنحا كنا

 1 نوا قلوا هح رغآ هجاغا ناثاوارمیعت قواهد هاا و رارد لس

 واو( توک ) روئاوا مست یساط كند رود هد هش ط هَعف و تور تا

 هلتسراد 0 هدم CENE E er و لوھ |
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 تست ساب هو یاسر تاب بش ج ڪج

 واو (راتوک ) رده-ساذعم ها هد دنه ناز هلو رعم واوو ر دامعتسم

 وشراح لوا یی رد هتسانعم هدبشوب الاب جوک هدشنزو رادوم هللوهح

 یکیک نص (اپءانوک) هلوا كئروا یرزوا هک یرلشاب هلحو قاقوصو
 لانج یک یزون وب کبک یزون وبو یلکنب یسهقرا ردروناجرب هدشلکش
 یرالا اذه مع روئاوا قالطا یخد هناش وطو رربد ید یاپ هتوک رواوا
 روطو و دصقو رد هنسانعم اب هاتوک (دجان هانوک ) رولوا هص ندنرلذانا

 روځ د هب هک لفاغ ناملوا شیدنا تبقاع (رظن هاتوک) روند هد هءدآ

 (روک )روند یخد رظن هوک روسلوا قالطا هد هب یرججو لسیحو
 هدشنزو كش وه (كشوک) ردهنسانعم روک حورشم هددحوتفع

 روند یخد رزاک لو رد ییقوط یک رج رک رده اف تند کک

 هکر دهنسانع هعاق ظفاحم هدننزو لاعوا ( لاوتوک ) رربد هقدم هد رع

 لاوت وک ویشا راضعب رد هنسانعم هعلقز د رد,سراث ځد و روئلوارببعت رادزد
 هایوک (هحایهوک ) رد هنساعم اهات وک (ابهنوک ) رربد ردی ده یی

 یتعا رد هسنساتعم دق هتوک هلبا هدحوم یاب (لابهنوک ) ردهتسانع هجاپ
 نذر ارج نيج هکر داوه رواک هددئسانعم تماقودق لاور زی و

 ےک اطرب هدر ادم سزا ترد ا یراب و و یلزکب لرق هدهر زجر,

 4 هو زج لوا بواک هلدا یکرلناکر زاب رلوا مهف یرلناسا اعط ردراو

 ید هدرا کنز رګ و راردنا هلدابم هلیارود بوروتک ربثع رلنوب راروشان

 دز هدننزوانسوب (انتوک ) رد و یتیداوا موورپ هل ول هد هر زجر

 جوع( جوک ) روند لب هدي رع رد هنعاذعم رتساو رطاق هدنتفل دنزاب و

 یدب هلیسراف جو لوهحواو ( جوک ) رد هنسانعم لوحاو یشاش هدننزو
 ندشسهشاط رحوک رود ۲ ردهنساعم لوحاو یشاش ۱ راویسائعم
 كاج وکو كچوک هکر د هنسانم لات هرب رو ۳ ردیدآ یو رب

 جوک هناخ ۰ روند هشوشاب ۶ ردلوا دم ځد هدر رونلوا ریز

 دودح یه لو 7 ردئرابع ندلایعود الوا ردتس لها هک رد هنسانعم
 چوک) رد دآ تبالورب هدتخل هرااتخ هليا هلاکش ۷ ردهنسانءم یارحو

 كرلیم ارحو نرهرو رد هنس انعم كجوک هدنقع ك درب یو ( جوکی

 ردهنسانعم كا لقنو كچوک ( ندرک جوک )روئاوا قالطا هد هش رلتآ

 نامرکو ردندنلبق عابنا جولبو جوک رواوا هباک ندکلیا رارفو قچاقو
 سس سس

 چ هدنراغاط ل
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 نامرک بولک ندزاع "هبرب یرالصا ردیدا ترش عر ن 2م هدرلعاط

 ذاغتا قال-ثقو قالبا هداروا بواوا نکتمهدرلغاط نالوا هدنفارطا
 هلک لب روخ تولوا امد كفسو لا قو كاج یژهثد هشمه رای دلبا

 یر یروطاس هد-ْیح یراقدلوت هناکس هک هل وش رد ه-فناطرب روهشم

 ن راهناخو لف یتیربیرب اب رقاو انشاو یشادرف شادرف راراصاب هغ رپ
 دئعو ردندهحودع راوطا هدنردنع هکلب و ررعا تالابم ندنرافغو بهذ

 ( هحوک )ردعضومر هدتنسرا نامرک هليا ناهفصا ج وابو جوک صعبلا

 || هکرد هنسانعم نزرپ هدلوقرب و راربد هلون هاو قاقوصراط هلسراف ج
 دوب (رطخ ةجوک) ردهباک ندایئد هل نس (ناستساب هحوک )ردهلح
 || واو (خوک) ردو اک ندکسود هک رغ( نداتف هجوک) ردردکرب یابد

 || رلیصاتسد هکر ونود هکل هکلوکو هناخر هت لوا هلبا د یاخو هلو هح

 || نسهچان و رازدیا مارا هدنگابوناح ندفلعو زاس رلذشنا هو رادایصو

 ۱| روناوا من قاهغوق رار د هنتوا رصحو روند هد ه هطوا زس هر و

 : هدرخ هک رد هنس اعم مرکو رد هنسانعم قیجول رج عمتح هدیشج دشوکو

 | نالف ردهدرب كج هد یدش ود دروق هب هنسذ نالعالثمروئیدم فرو

 1 نااوارمبت هپ رفن هدنزو كجوک (كخوک )ررد تسا هدانفا خوک "رج

 ا رونید هلصخ هد رع نلوا لصتم هدوقنع هک روند هدقلاص كحوک

 | هیهربکو رد هنن ساتم نهرخو نف هلف هدشنزو دوس هللوهح واو(دوک)

 | عوجو شکر و نوګا قلوب توق نیک ارارک و د هیالرت هک رون د
 هک ردیف دا مو هدنزو تاشود (نادوک ) ردیاباقم قدغاط رد هتسانعم

 ردهتسادعم هوک نماد تشد هالاد جن ( زدرک ) ردهتساذعم سادو نمکی

 وا هراکنمدخ هزات هدشنزو كي وخ (كدوک ) ارج نالوا هدنراکنا حاط ید

 | لصالارحازاحتو روند هب لوک كچوک ضبلادنعو روند هنن الغوا جاو
 || هليا هج لاذ (رذوک ) روناوا قالطا هدهبفغص ل-هط تعم دوخاب و

 | نسزوک هدننزو روخ (روک) روند هنسرد یغازو و هّنط هدنزو رزوب
 || ند هبصةورهش هک رد عج هروک هدجرع هلیاواو حف رد هنسانعم یعاو
 | سهاصوصهد-اع هکزون ده هنسک لواهدننزو باشود (ناروک) ردن رابع

 ۲ ندفارا هدیاتفآ هک ده تمام ههاوسو هد اوصزا نکل تولوا
 ٠ (نیباروک )ر رب د مغلاس غلا هدیکر ردرپ قاروچ ناب روک هد تناکشوص
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 بابل
 هد رع روشد هفرط نالوا ربع لی هنا تاب هدننزو تیآوک

 ههنایزاغون هلا :انن» یانو هل هم یارو واو عض ( تروک )ید لدعم |
 روند هر هثسک عبط مک و اردا ن رص: لا ع ( لدروک )رونید هغدرب

 ندکو قلم ی عا ال رده سس اعم نیس دعاح هدننزو ی ود ( یدروک )

 رودد هد هتسد هژ وهم ملکو س الب و یک كنکو هک و ها ردب اونا نالا

 | ذحوتفم یارو هلوهحم واو (سروک )ردهنسانع» یدروک (نیدروک)
 ۱ هدلناواو ممرد هد ساید ع درو كرحو رارد هحاص دوو قجرود هلا

 هک رد هتسانعم كلج هتسد هلباهګ نيشنوکسو ار رسک (تشروک ) ردتفل

 ةد رع هنکو ب رد رلکنکد یرلقدان وایتوب و| ق موج كاج كراجوج
OEروال واربع كيلح هدي ولد وج: :کجوکو ی یعوح هم یک را و زی  

 هد رد ردهنمانعم نا.تنحم هدننزو یتانل وم هلیسراف فاک (یناک روک )

 رديشوفقلیچ هک رد هنسانعم حاوبلغ هالوهحواو (روک روک ) روید جای
 هرکصد دک دابا ىح هللاوص بودورو یک روب روید تادح هدب رع

 هن زوک لوص هوا هدنعاص محو رکا دنس سکو روناح كان رهز

 یاسعت هنذاب ےک هدد جوا هلا لید هنزوآ عاص هسا مدنا وص رکاو

 ردیعول یاش كنیزو وب یک هکر دب رف لوک ( هایک روک ) رواوا باباغش

 بولرخ هدب رقول راود بوئرخ هد هلا رپ ههشب و راررد بونرخ هد رع
 هد هل وا فر | یهاک روک رلضعب یدناوارمسقت هدملا هبنش رایخ هدنسهدام

 ردیومآم لالخ هکر د د سام رخدا هدندنع رل طب و رلیدلبا حح سش

 | كبتسوک هکر د ناصص :رمسزوک (شوهروک) ردنابن یراک دید یغب ررآ هکم
ا توقاق هر هل وط هکر درو جاغا ) د وک ) روتاواربسعت

 ۱ رارد»ا كثب ..ت

 (هروک ) رذ صخ نباتب یئردق كعازوط ہک مار هم كع ین (كعروک ر)

 هدنزاروفچ اجاج بوترب ی وص لیسهکرونید هنیمز لوا هدننزو هرون
 روند هد هننجوا ندههو هنفحوا یبرومدو هلوا شلاق یسهس وص

 روللوا قال-طا هب هبصقو رهش هدد رعو راربد هروک جد هدیکرت
 هباوئا شعاعلوا لدغ هدیدنه ناب زو هلبا واو حد ردروک یعدج

 ندنس هکلوا سراف هللوهحوا وو لود هخدرب شما وقوص زونهو
 شب نایسراف ءامکح ندعو چ كموف رع دکلوا ردیدآ هصحرپ
 ۳ رڪطسا روک ۲ رش درا هروک ۱ رابداتا زا تعاو ضرف هصح

 هک “روک #
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 تست سسسسس سس سس سس

 هک هت ر ارد یدهروخورددایق هروک ۵ رواش هروک ۶ باراد روک

 بل زوک هلت ردصم یاب هدشنزو یروت ( یروک ) یدنلوا نایب هدنسهدام
 ردهبح وردوخ هکر د هنسانعم ع مه كراوخو هنیجورد هنسانعءاعو

 شوقو یدنلاع راج هل رلةفوا هدة دار والف یادغب من هدنرارا یادغب

 روند ه هقرا ندو شلوکوب هدننزو زور (زوک ) رونا واربع یع

 نسک (ژوک ) رووا هب اک ندکنلفو نوداوا ندد كرکو ندکلربب رک
 زوک هللاواو نوکشو زدیسآءویم یرلکدن» اھو لآ هلسراف یازو واو

 هدنزوشوناش ون هلف اک (كوناژوک ) ردهقرا رونقو نڪ هکر د ساتم

 واو ( رب زوک ) ردزهنادند نالوا هدنکا یناغوق دیلک کرد یسب ,, دیلک
 هدج رع هک رد ریشک مسا هدننغل دنزاپو دنز هدنزو اسرف رع هللوهحم

 دشت هلبسرادیاز (دنروک )ردنابت یراکدید گاز ماگ هر 11

 یرلکدرد هکدایش ردا ع یراکدد تورعو تورزا هدشنزو

 "هراکنارش موق رم تام رار دیا لاخدا هدنیع هب ودا رواوا لصاحندکلتکید

 د 'زوک (هد'روک ) رارد ځد هنادوهج هروب نم غمز هدسناابج زارش

 نم رخ هک روند EY هدنز و رزول (رزو کک )رد هنس ایم

 رد هلبنس نالوا جات هک لوک ود در بول اقورک هرکصندک دلوکو د

 هکرد هنناشم رزوک موق رم (هرزوک ) روند هماصقو هلاص هدب رع

 هبا د نیش نوکسواز ف (بشزوک ردیآ غرم كردوبکو كجوک
 هنا تحس هدننزو یناسلوم هلیسراف فاک ( یناک روک ) ردیعها هاشدایرپ
 یار (ه روک ) ردیفذم كوناژوک هلیسراد یاژ نوکس ( كول "روک ) روند

 (یزوک ) روند رگا هدب رع رود هکشارق ضاب هدننزو هزوم ةلیسراف

 یتبدروط بولیکریا وص هک ردادتبشانع» بالتو شاو لوک هدنزو یزور

 قغاحوقعشفوط باروز هلا لوه واو (سوک) رونیدرعش هدي رعردرپ
 یک بوک روهشو زرد همدص هد رع زد هنس ان كلک یشاب ناب و

 فصو روا اطو روئلاح هدزلد الا ےظعو هدرلکنچ روش د هلواط لوس رپ

 رد رزوهشم هلکع د ناسوکر دیدآ هبصرب هدناردزام و رد هنحانعء هکر ح

 ید كنوبارپ ز ردهباشم هنوی وا حثرطس هلن این ردیمسا نویوا عونرب و
 یر, رد زا یظفا سوک .هدانعم یکنا راززبد لباقم هش رب یرب ن راهعطق

 یار و یدنلوا قالطا لیس هفالع هعدص رک هدنسانء» لواط مو

 و ید نا اش سم هد نرم سس DS نوت یه ی یو



 کلر
 لوا قاط ءو یدنلوا هریسا هلتسا ده فصو هرم دک رد هتسانعم نو واو شا

 اعاو روند هدهنب رل هش وک نالوانوژواهدنس هشوک ر کب د کلاس هلوقم هعودو
 كرا دقمرحس رفرب هک رد هسا: ههو رک هدیدنه ناب زو رد هنسان هم تراشاو

 یدنناوخو نر طور دیسا نرمنروهشمرب هدننزونازوح (ناسوک) رد اث
 واو (تسوک ) ردیدآ هتصترب هدنار دنزامو ردبعسا ع وئرب ندنعاونا

 هد هرافنو شوک و ردرد دم مسا و نوک ۳ تسو هللوهحم

 یشابنایو قااحو قعنقوط یلهاوشرف هدننزو نتفوک (نتدوک )روند

 نددرور ( نتنوکورف سوک )روند هدا صم هدب رع رد هنساشعم لاک

 هدشزو هسوب (هسوک ) رولوا اک ندکعا لو كجوک هدرو رخآ

 هدنرعاو رد رعع جوک رد هنسک كلام هلاعص لت حاقر هک رد ورعع

 لکش ی ندنلاکشا لمروروند هد هه سک نالوا یشید نکسیمرکی
 دوه »هرب هدننس نایسراف نیشنرب هسوک رد راکدید حرف الاح هک زدیفا
 هاج نوک لوا هکرد ون یسهیس هجوراردا هدنسهرغ هامرذآ ردمارب

 ةکتشارب ییهسوک رظنلا هب رکو مشسیرب هرزوا قلوا ندنرات ابقوذ
 هدق داشب هیارططا ندر أن روس هراح هودا اب ارس هثثدیو بوردنب
 ندرت لاک كنرارح هداراو بولءزاملب یر دېب ربو هزایلی رپ هثلا

 داق ااج هن رزوا هدرب یکیدزک هاکمروتسوک نتروص اکتشاو رھن

 یراةدارغوا بوی رو قلخوق رفن حاقر هدن اک رو رانا یر هجراب زوبو
 ريخ أت هرج رکا راردا راهیطعو شا مهدح لع هب هسوک رلمدآ

 یک قوی ه ولو روهاحهرق قیوص هدنلا ها رولوا ندیا هح اسمو
 یدنک لشاب یی-تسوا بول رس هت رزوا لنهتسک لوا هلغلوا راش

 عج لد هتفو هل وا ندحاص ردنا دان رب و هدولآ هدا زندنسهرهج

 رواوا دیاع هسنسودنک یردق هیون ند هلپ واو هیوبق غسلبم ییدلبا

 رولوا بلصو هایس ردرح عونربهدنزو داتسوا هلناتح یاب (دایسوک )
 ,وج هلبا هف اضا هروهد یتساکم رارشوارلعناب هن رزوا هدقدلق ارب هب وص

 ندندیشوک هدننزو شوم هالوهحواو (شوک ) رارد| لامهتسا هدندءع

 یش اح ( ند بش وک) رواک لسعاف مساو رھا لفو ردردصم مسا

 رد دا عیار مو ند-سراف روهشو رد هتسانعم كعا یسو كعثرودو

 رد هنسانعم یګ دبا مادقاو دهحو یعس هدب راحو كاج هللا (اشوک)
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 رد هنسانعع سددونمکی هکر دو دارو هدشزو تاشود (تاشوک) 8

 ییاود قورعم هل “اوب هک ر دانا طح مسا هدشزو دالوف (داشوک ) ۱

 ا نال و یب روط كشا هع ول يور تاکوک و ژربد هن ایننح ماوع رادو

 مونووشب وا هليا هد حومه یاب و نیس نوکس ( بساشوک ) رارید قوا 8
 هدوه واو رووا ریبعت قمزآ شود هک ردهتسانعم مالحاو رد هنسانعم

 هدانعموب رد هتسانعم ناوجوت هزات وازو كالا و روند هد ع2! رفآ

 || ناشوج ( ناشوآ ) ردفا هد هلیسراف یاب و قاک هدنسانع مالتحاو
 رد ۵ -:سانوم مدععو دعو یجشلاح هداب ز رد هلام ك نانشول يوو

 ندندیشوک هدننزو سشوب هللوهحواو (ششوآ )
 رد ر دبصم لصاح

 : رود ید ههجوجو رد هنسانههریغصو كحوک هدننزو كشوم (كشوك)

 كشوک یخدهدیکر ت هکر دنکسءیفورعم هلنشنوکسو هلشردب ر««قشو |

 ینلراو ںوط ہک ر د ہن ان ءمر کشک (ریکشوک )ریدرصقهدی رعروڈید ا
 (هشوک ) هنسانعم یعاد كشوک ردرحا كشوک هدلصا ردیشاط قو ۱

 (را شوک ) ردلوعفم مسا ندندیشوک هک رد هتساعم :دیشوک هدزو هشوت ۱

 ول سو له ردینالسیک ےکحرپ لخدم بحاص هدنزو راشوه 2

 یلعوبا حش ردندسراف یلبصا هدلوقرپ ردلوادتعو فراءتم هدننیب نیم |

 یرگا هدشزو عود ( غوک )ردسنفا هدهلرسراف فاک یدلبا ذلت ندنآ
 هکر د هشسانعم دغحو موب هدش زو فوص یو )رده سا

 سوعان دیکر رارید دج هش رفص ردعو یکیا ردشوف روهشم هل سو 1

 د-هاوجو روند وکواو وغوب هدسیکرتر اربد موب هتشرکو رد راکدید |
 رد ردصم مسا ند نتذوک هللاف نوکس ( تفوک )رود فوک هد هنغارط

 قعرواو كلك یشابناب و قءاحو قعشقوط نتفوک رولک یطام لمفو |
 ردلوعفم ےسا ندنتفوک هدننزو هتخوس ( هتفوک ) رد هن رانعم كکودو

 یراک دیدزتفوک رده انه«شاروب و شاوادروخو شانقوطو شاوکود
 وا: اب روچ ضعب و هداس ضب بوپا قلاوب قلاوب ندنا روند هده اک
 قجحاو نادانو ردبف رحم هتفوکرتفوک راردبا لوات توروشد هرڪا ماعط

 ها هک رد همرواق نالوا رمبعت ي (نابرب هتفوک ) رولوا هاک ندهنسک |ا

 نامرک هدننزو سوک هللوهحمواو ( جوک ) رارکو د هنب رزواو الپ راسو
 ناتسو ( نات وک ) رد رعم صفوق رددآ ترشعرب نکع* هدنرلغاط
 هلوهح واو( هناشفوک )رد هنسانعم عفوکو لرد هد سوق هدالزو
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 رربد ةهاوج همام رد د فام هالح هد زو هناا زوم هلا هع نيشو

 هلاسهدارو رد ه نسانع» سوقو یابهدننزو لود هلدو رعمواو (كوک)

 لورام ۱ راو یسانعم شد هللوهحواوو رده ؛سانعم توص یاعو داب

 ریس كرپس لوا ۲ رونید سخ هدب رعرد هاربس فورعم هکر دیا
 زاردیا نوجا یطابترا یرصتخت كنهجراب یکیا هکر ونید هبهدنکنو هشکیت

 نوجحا نوساک نو وا یقرطره هحدقا ندرُلبو رانا ,زوبرب الفم

 هدح الطصا رادد ع رازالباق هدعت نوکید یرصتخح كرس كرمس ادعا

 قعءرد واو كەر و كنهآ ءزوسو هزاس هدیرط تقو ۳ راردما عن هلا

 هفرسو كرسکو ا ۽ رد هنسانعم كعازاغارمس نهدکب و كمر و نزودو

 نایب هدنس هدام ىلا دت هللاءاشنا ردهشمانعم یدنک 6 ردهنسانعم

 رد هشسانعهرزاک كرب و زاس هدنزونازو -هللوهحواو ( ناک وک )رووا

 كمر و نزود هزاوآو زاس ( ندرک ك وک ) یتاوداو تالآ رایج رج ینعب
 تاکجوک هلمال ( لاکوک ) رد هنسانعم كعا راغآ رمس ندرب بورد واو

 فاکو لوهحواو ( هاکوک ) روند هنفآ زوو قو شمال ج ا زونه هدنزو

 روند دهده هدب رعردیشوق كہا هک ردا نایلس ع مع ها هروسکم

 ) شاوک هد تل دلزابو دنز هدنزو اتسور هلو*و لوهحواو ( اکوک

 ردا لوهاب هدننزو نزوس هللوهحواو ( نکوک ) ردهاسانعم باتفآو
 بوتوآ هدا ادد سرت رارید كل رد هدیکرت هکر د هنسانعم لهردو

 نک د عقاو هدنلحاوس ن رګ هدیدنهو راراب یو الب یک حثرب و هروفلب
 شش یش هدننزو رایشوه (راکوک )ردیدآ تیالورب ندنافاضم یتکلع

 روت دهد هنسهراصعو رونید هلم كشادح صعلا دنع رود دهنغل زوق

 ردیرغصم نکوک هللوهحمواو ( ك-نکوک)رولوا لصاح ندنآ نویفا
 ندد هعوا كنشوذ كکو ا اررکم (وکوک )روند هنس روا شوّاب

 هدننزو هلغلغ ( هوک وک ) رونلوا قالطا ځد هیهطروع و ردهیاکح
 دوس هدیکرو رارید هشوقاب هللوهګواو ( هکوک ) ردهنسانعم كنک وک

 روما هدننزو لوط (لوک )زرد هک وک هنصرق كما كجوکو هشادنرق

 رکباو بالات هللوهګ واو روند فتک هک رعرد هات سودو

 لوک هلیسراف فاک هدیکرت ردرب ییددروطبولنک ریاوص هک رد دنس اعم

 راد لوک هندرآ هت ییها نالیک و رد هنسانع شوفهاتو دفحو روئد
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 هدنئزو بالود هاوهحواو ( بالوک ) ردهدسانعم اشک و چآ ہد دھو

 تلور ناش دب و نزد هد دیهتنعااط کرج ور وناس اا وو لوک
 كود هللوهح واو (كالوک ) ردیسا رهشر و رار د نالتخ الاح هک ر ددا
 ریت اواق هلیجو نون نوکس ( جنالوک ) رد هنسانعم عظع جوم هفلاط
 نایانو هلا واو ( نابوالوک ) رربد هد هلع جا وفوروند هباولحنانأوا

 لعنم هدننزو خزود (زوک) رد هتسانعم ناناولهد و ناروالد هدشنزو

 هک رددآ ناوله» رب تاروت هلا لوهحواو رروق شنآ هنا رد هنشانعم

 هه نیغ مط (معخلوک ) یدلیا لاصاا هتسهعلق زده ور یراب دنا

 ردو یک او ر دتل هد هلرسراف فاک راروس هنن رازو ناز هکر دهر هلا

 را روق كابباو قوعرلیراق کردقبق شوب یا هدنزولدوک ( كلوک )
 و جاو ردتلع فورد هکر دبیف- | مو هرو اوف ( جوک )

 (كناوک ) رددآ ا ولر هدیفسومو رد هنساشعم نادشاو لقتو ردب ردم

 ( هلوک ) ژریدهنالغوا هیقسو محو تشو هدننزو كنشوه هللوهواو
 جد هروفح قحهناوصد و یس هتلموک یبوآ هدنزو هلو هالوهحواو

 رد هسانعم هاتوکوهصقو رد هنا جو نادانو قجاو رار د

 ( ندیلوک ) ردروناج فورهراربد ید هب یپ رک و ردهنسانعم هدا نحارحو
 قءراقیج لوک ندرب و رد هسا رف>و ك جاو قءزاق هللوهعواو

 ردیدآ هاک یرلکدید ینب ربآ هکم هدننزو زو موم ( موک ) رولک هنسانعم
 یوک رارد هوا یاب نب هدراالرت شلروس هدتاورر روش د رخ ذا هدب رع

 هود هدب رعرد توا هردنف هدندتعرلضءب و رولوا هیش هشعاق يلو

 رغیآ هرزوا قارمصق هدب رد هش هلفاک فو رونید موک هد هنس روس
 ف ) ص وک ) یدشلوا نون هک رد هنسانعء جا (جاموک زود دا

 زرید یژک هدسی رع ردهویم فورعم رونید هدومرآ هليا هلمهم یارو مم
 باتنو یو وصو ی هدننزو ششوج(شموک) ردت دنزاپ و دنز
 یس هتلموک یبواو یسهباوق نیعکب هدشزو هعور ( هعوک) رد هنا:

 ندفلعو زا سرود نگه سے یک حجالص و ییجالا نيشنارڪک و

 "ربحورربد برعهدب رعروترد هنجاخاقاوققآ هلباواو ح# (نوک)راراټب
 ر ددا هبرقر هدنارپا هلداواوسک و روند هنالغوا دهد يو تش و
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 رارد,ا قلسح عام یارحا تواوا عج راهدآ كم ها هداروشاع مو ره

 ییئوک (ندیراخ نوڪ) رد هنساشسم دعععو رد هلا واو نزوکحو

ETی و راومهانو تش رد ( رخ نوک ) ردسغلوا نایب داره  

 ن رس هدنزو هتسدلک (هتسد وک ) رونلوا قالطا هر هن.ک ناداو لاردا

 هدننزونایلوا (ناینوک ) رد هنسا ء٥ هتساوک ( هلوک )روند هدهب یمدآ

 روئید هس هزوق قو هلبا واو حف ( هوک ) رد هشسانعم موتووش وا
 ) ردبا ربعت یصآ هک روند هنفاهزوق كيباو ربد هد هسهزوق شاش
 هوک ) رد هانم لجو عاط هل. اواو نوکسو روند هدهنخا هزوفراذجو

 هوک )ردغاط فاق (رمضخا هوک )ردشطرب هدندالو:ناهرک (میهاربا
 مع (یوماهوک )رولوا نانا یواع شن آ ندنآ هشدمهردغاطرپ (دسا

 راردبا عضولیفر هنابوغی قاربطرب ردع عونرب ندن رال لاطا هوم

 م ر٥ یی لوا رردىا دموک جاقر هرکصندک دعا روماح نو دالصاهدع)

 رارید یری هد رع رولا لوالودکوا نالوا دقعنم هدنرل ډب هسرول وب

 هع وک هغا اربط هدنرا ادب رارا زا ںویلقاص رابش عب ہنر لیق الاح

 یربا تآ هدنزو ناهوس هللوهحواو ( ناهوک ) راردبا بز یو وا
 رد رويس نالوا هدتس هقرا هود هکروند هگرواو هسانعم بسا نیز

 رفص ( رون ناهوک ) ردزاحت هد یانهرواوا ید هدزوک وا ضب
 رد دآ لمر ندرة لزانمو رواوا هدنرادانخرغص عونوب روند هنکروا

 یناهوک درو لکش ینیدلوا لمشع كنجر رو راربد ابرت هدیرع
 (هراسهوک ) یدشاوا نام هدتس هدام ناورپ رد هدنس هل مع

 هدنکنا غاط ( ها ههوک )روئلوا قالسطا ¿لآ اناو ردکعد یسهرابغاط

 هک رد هنسانعم ناتسهوآ و رار داری. یغورود غاط هکر دارګ نالوا
 قوق قوبقو هقبط هقبط هک ردقطهربنع (هوکر هوک ) ردل قوج یعاط

 دعب (تشپ هوک ) رد رب اع مسفر, قصالستم هش رزوا یرب یر,
 رد ه اک ندًقلندیآ هلی-هدانز (عستهوک ) ردهشک روبنق هک تشد.زوک

 رورعز هدیب رع ردیکی را غاسط هک رد نهوک یولآ هلبااهرسک (مهوک )
 هرءالدو جوک نیا رج تبحاص )5 هوک )رار د ج اهو لبآ هدیکر تو

 هدن آ مالالا هیلعو انیدن ییع ینحو هکر دغاط لوا (لیلجهوک ) روند
 روهشم هد هم رکمهکم هک تنچر ناتسج( ییجنو هو ) رل داوا ن کت قا
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  Sa NSE SCS ATÎ ETTیا کزاسهو 22 زار ی ۷
 ) أ الاح رار د جد ن چات ھك و تاالو روهشءرب هدناسارخو رداحم قوح

 | روند هد رهش درع“ هلک ددو ردقراعت هلا ن ناتسه3 نالوای رعء :

 || نیربشقشاعوروئاواالطا هب هودو هنآ هلی هدحوم یاب (بوک هوک) یدیا |
 واو ( مهوک ) ردمظعو كامو ها شىداي ( نیکهوک )ردبتل داهر 5 نالوا 1

 (قورح هوك ) یدناوارکذ هک رد هنسانعم موک هلا هروسکم یاهو هلوه# ||
 كنشوه (كنهوک ) ردراو یعاربط ه ایس هدع ام ردغاطرپ هدندودح نمرا |

 | رد هنساتعم لب ؛ا واترپ و ناه و قع اره یرفو اشا هدزو 1

  "۴وا ربا ةصاخو هثتسانعه با ن ز یر ات هلح وهم یاه (ههوک | 1

 دراو هه وک شد هنشاع كوا رواوا نیەت هلتفاضا رود هنغ اه دراو هنشاو

 | روند هي هنس یرویسو قیق اقو ی رول قلطهو را ر د هه وک سد هنڈاق 1
 | قفس همقو تک روز کو زرد مکروا هک نوساوا هدنسهفرا رغصو هود كرك

  1یهو تاک ھور رش رکا نر ملر |
 : ون ف اتوم تاوصو هام هدگنحو رد هس اخف ددحاو نحو رود جود 1

 ) ن نخ یعی (هتفر ؟ ههوک ) زوئاو ارت موق هکر دخل طالوچ (تآ دهوک

 ع ؤط ن ج هک ةتفرک |ا  LE Eأ هدب رعرد هوم یرلکدید

  |6أ راد هوا جوک ( جش وک ) ۷ کو رار د رورءز
 ) ردوا ناب هکر د هنس ا٥ موک هدننزو نیب وز هللوهحم واو ( نیهوک |

 هک د هسا تهه هارهاش هدشزو یوح ( یو )ریدد رد هردنف راض هډ :

 || هک رد هنسانعهرهش *هلعو روئاوا ربیعت لوب ناور تخت رداوبتالشباو واوا
 1 رد رنصهیوک ( هع وک )رد ففوص هلع نزر ردلعْسم یرلةق وص |

 | رد ردصءمسا ندنتسپ وک هدننزو تخ رک هللا ه6 نیس (تسب وک)
 زا قتاچو نیش و طو كکود هنر اسو هلغ هدننزو نا رک (نت د وک) |ا

 منآ ند یس وک ا( هتسا وک )رد دن رلانعم لاک شاب ناب و قعقوطو

 8 لکاک هاب حف ) هل وک ) رد هاء نسو وک (ن دیا وک ر) ردل وعفم |

 || (نیوک )رد راکدد جرالاح ردجاصنالوا هدنس هبت كابه رد همس انعم

 a) وک ) زواب روا ندسنغارم امرخ هکر د ییز ناسا هدزو ن رس |

 | یوک) رولوا هاک نداد (هارداتفهیوک )رد هنس انعم هب وک موڈ ره :

 1 روند طیفا هدد رع ردنفط شارد او نددح ما و ندنسارا هنگ (تفان |
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 ۱۳۳ ۰ رو جوی قاک لا بار دلت ین تشا رد لا
 لی هدشزو اطخ (اهک )رد هنس انعم ناعع ردیففحم هاک هل ااهروهظ

 | هبهخویطم هب ودا لوا هدننزو اهش (ناهک )رد هسانعم هدنمرشو

 | قوصاوهقصاهدتساءطاررردشبا قصد قعصع هن رزوا وضع هکر وند

 | هنن رزوا وضءبواوا لوصو قثءو و یوق یاوق د ٥٤و رونلوا ریست
 | غم نا-هکو رد هنسانعم اندو ناهج ( ناهک ) ردیقا یراق دلغ
 | ردهثس اعم سومانو راع هدننزو بهن (بهک) ردهبانهو هشب هک رولوا
 رب هر (ریهک ) یدنلوافیقوت هلغلواهلعص یروهشمهل اب عض (دیهک )

 | ناجاداب هدسنتزو لدجا ( كربهک ) ردیدا تیالورب هدناتسدنه هدشنزو

 | قجا هلام (لیهک ) ردهربس یراک دید نالا هلق رح هکر دیمسا
 ۱ اتهم (تاتهک) رد هثساعد لبهک ( هلهک ( رد هنسانعءیقاملی و نادانو

 | ردکنر صوص هئآ هدزو رفس ( رهک) رد هنسانعم یاهک هدنزو
 ۳۳ اوت ردذوخ اس ند ضا ةتکروتد تک درع هال وا
 | هک تآ نالوا هدنوالوا روتاوا ربت ی مرق وق هکردنوا نالوا هدنس
 اب رهاک (اب رهک ) روسناوا رب ۔ہآ یروط ییامزخ ردب روط لئام ههایس

 رد ناما بجو«نوجا تاع ناترب ییاصعتسا یدنلوا رکذ هک ردیف
 رووا قالطا هیهتست هاشم هبا رهک هدنصاخ اب و هدنول (كنرابرهک )

 شدرکوک هدننزو هرهب ( هرهک ) رولواهباک ندهنک باهئو یجناقو
 | هکر دینات- لدرخ هدنزو كزغن (لرهک ) روند هند روا نالسرا

 هلو الح هاو ود هند كح ایا را ینکایسهراصعر دم قورعع

 یس هرتوص هکر ديما لر ترت ل رهک هداوقر و رولوا بلقنم

 نیاهوردم روید مج رج هد رع رد هرس یراکدید یسهمدرک وصو

 یراکد د یسهروص هدننزو لزهء ( لزهک ) ردعاج یوقمو ننعسو
 | رد هنسانعم حو قج او نادان هدن "رو هلّتسم ( هلسهک ر ردنابن

 © ترا ناف کردم ناشکه کد روا ناش واھ م نانکهک )

 لو ضاس ندنعا-جا كنک اوک هدرخ هدکلف لر دید یو رلیج احو

 5 (رهک ) رو د هرگ هدب رع رد هل طم تلیه نالوا ناناغ هتل

 (هلهک ) رد. ریس یرلک دد ناجلطب هلقب رح هکر دنا داب مسا هدشنزو

 < هلهب ‡
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 لرد هد هی دا شا هکسو رواد هنس هدرخ شعوک و نودا هدشنزو هل هد

 فصو هکر دفع رابنا هاک هدننژو راکت هلبا هدحوم یاب ( راتهک )

 هزاسیج هدخزو هزربن ( هک ) رد هنساسذعم یرابثا ناسعص ردییکرت

 دتسا و رولوا ضراع ندروتف ردتلاح كع رک و كسا هکر د هنسانعم

 (انایهک ) رونید یط# هدسی رع ردیاروهط ید هج دقا ندرلک قبول
 یاب (جک )ردیکوک قلافش هک رد سا بیلصلا دوع هدنزو ایایحا

 ه-ءاقر هدننیالو ناتسس هکر د هلا تعم یهک هلیسراف مج و لوهح
 ریغص هللوهح یاب (رهک )رلبدید رد رعم یهک مک رلطعب ردیف

 الهک ر روند رورعز هدیرع ردیعما هويه یراکدد اهو ا هدننزو

 ستقرب هیلشهب هلکرسهدننزو هلیج ( هلیهک ) رد ارازرابهر هدنزواتیما

 یتوا كل زوو هل قآر ید | نییعن هلا هلی-ک ینوب رد ییاود

 لب ااهرو هط (هک) (ردهدنرکذ هروسکم فاک نا باب ) ردو راد یراکدید
 رولوا تاعءاداورد طبر هادا هی ااهءافخو رد هنس انعم رغصو تحوک

 هک مدز هدر كج هد مدل ود نوصخلدبق زا ین آ الثم

 رافصو راکح وک ردیءج ا ناهن (ناهکح)ر رد درکیم زاغ
 رد دنسانعم بهک موڈ رم هللا هدحوعیاب واه نوکس (بهک ) رد هنسانعم

 (رسهک) یدالوا فیقوت هلغلوا هلع یروهشم هللا اعض (دیهک )

 هدا ر هاداراو رد هشانعم كح وک هک ردنک يص ندر هلا هک هدزو نهم

 رونید رفصا هد رع رواوا كعد لرکحوک و كحوک دار ردلیضفو

 هنسا اعم ییاستسدات هناخ یسهطوا راو قل را هددنرو نهذ ( هک )

 هالوهح یاب ( یھک ) ردرولاج نانلوا رب ونآ هک رد ہنسا ا١ سرخو

 تدسن یاب هلبا هک هدشرو نیکن ( نیهک ) ردیدآ هعلقر هد الوناتسیس

 یراکدید اهو اوروند هر سس كحوک ردبکر م ن دیک ا نولو

 نیهک (هسنیهک )رارید ثأث هسبحوذو رورعز هد رع روند هد هويه
 هلبااه نوکس (هک) (ردهدنرک ذ هموعصم اک ثلاث باب) رد هثساعم

 رک ذ هک ردیف ههوک هلبااه حو رد هنسا نعم لبجو اط ردیف هوک

 هوک هک رديه دوب هوک هلبا هد> و«یاب مطو اهنوکس (دیهک) یدنلوا

 دیاعو ضان و یو رم دا رح هک مات هدغاط ندعي رد هاشم هد دوب

 راد هن نخورادلمص و رارولوا معم هدرلغاط اڪ اردن نکن دحو



 ندوب دیه > رد هنساخعم راس و لالدو رد هش رات وم دئانو یارو

 ) هل.ھک ( رد اف قجلو هلا وزوغوا هدننزو لدحهم (ل.هکر رد رەد

 4آ لکیھلا مظع هکر دیففحم رکی هوک (رکیپ هک )رد هان« لوا د وب |

 هدزاود ردبن ار وت زرابمر هدننزو مش 3( مرهک ر وژلوا قالطا هلو

 رديف راسهوک هدنزو راسحر Se یدئلوا لتف هدنسدکر ٥» څر

 نا اک (ناتسهک ) ردلحع نالوا قوح یغاط هک رد هنا ءم قاغاط

 تبالورب هدناس ارخو رد ه- انعم راسهک هک ر دیعهع نابتسهوک هدننزو

 هدنزو هتسسک (هتسهک) ردروهشم هلءاناتهق نالوا یب رعم الاح رددآ
 رده: انعم هتسهک هلا د نیش (هتشهک ) رد هنسانعم قدر ولط هلاوص |ا

 نزمفا یج زا عاط ینعد رد هنسا ۰ نکه وک ,دننزو نانهب (ناکهک)
 ن رمش قشاعو ردهاک ندهودو ندنآ هدننزو بولسا (بوکهک) باقنو |[

 رد هث-اشعء هراخ لبا نون نوکسو ءاهحف (انهک) ردسقل لداهرف نالوا

 فاک رد هنسانعم رانهاکو رد هنسانعم عاناو هاک رابو راربد تاب هدب رع

 یاید (تانارخ نهک) رووا ناب هدنسهدام یلاعت هلا ءاشنا هلیسراف |

 هعلقرب هدناشخدب هدنزو سدنهم هلبا ه2 یاز (زدنهک ) ردیاب ین

STندا 2 ندنایسآ (ربدنهک ) رد روهشم عو ردس  

 کد ) روند ضرا هدب رع هک نیهز دعب( ش شرف نوک اس ی ۱

 ۳ هکر دهدنسر یب رع فاک لصتم یا یا نا یججوا |

 (رد هدنرکذ هحوتغ» فاک لوا | باب رد بله یت کو تذل تردنوازچ ۱

 رونلوا لاوئس نداوهح نامز ۱ راویساسعم قتلا هدتنزو یم ( یک )
 رووا داربا ځد هدنعقوم داعساو راکناورونلوارمت هلبا نڪف هدیکرت

 راهقو رود كولاا لاله هدس رع رد هتسانعم ہا شنه شو مظعا ماش داب ۲

 ناوک هد-تهفرو ولع روئاوا قالطا دهه اشداب رادعلا عیفرورابجو ۱

 ضعلاد عو ردهد هعباس ءاس هکر دب زدلب لخز ناوک رد ذوخ اه ندنظفا

 هقرف كرف نیط السو رد هنماسنعم رابهقو هی دنلب اش دا هدف لصا |
 هما کیا ڭنھاشداب ردن ترد رربد نایک ونا اک هکر د بقا یس هات |

 ران اویدتاوا قالطا بیلغلا قد رطب ید هش رادعام هلسغلوا للکم

 هاش ثرموک را ضب رد بسارهآ یو دایی ؟وورسکو سواکیک

 E ه رخ اب و فیط) 3 رد هتسانعم سے ع ۳ یدلبا جاردا جد :
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 : رد هنسانمناهرب و تجوناطاس "رد دن ام بیش و لیص ابی وص ۰ ۱

 مسر رد هک ر رامز لاز یطاو هدمط الس یاسا كطفاوب هکر دلو من ۱

 2 عا دو قا هلا د دش هد رعو یدلبا عصو هاش دا لوا كاردناتساد ۱

 را هن اک.-ذح ضرب هک روش د هد هلاشتو هرهکل نالوا هدندب و رد هاب ۱

 لات فرح لعن هدیکرت رار دیا سر هلاک هنب رالوق یر راک داب ہرا ززو |
 ملی دع هفوصتم صعب رد هنسایعم تورب> هدنزو دازارس (داباک) ررد

e1 صا طع خزر, هدندنع رک او رد:مطع مع ترا ندناهصو ءا سا  

 ٠ دسوق و حاورا هکر د دنا ول درک ناور هک هتنردطوا اع نالوا

 | لضافوفراعو لءاکو لقاع هدننزو رود الب (روجایک) ردبیغ ملام صحت
 : هدهدوم لب هد رب بریکا ید داکروح ایک وشا رامگو رد هارد عص ۱

 تع الموكمورو هلا قانو EY نخالف (نخایک) رردیا دارا

 رد هن رلاذعم كمر و تناتمو تفایقهشلاو كەر شدا رغآرغآ هلتکازلو ۲

 || هدنزو ارایح ( ارابک) روند جد هزوس ریمآ حازمو نربشو برجو
 ندعیصد زاغو اب و قندی المو غ ن دش 4 قلوا رد ه>و ةف

 | هد-برع رولوا ثداح ندلکا طارفا دوخابو ند ةلاکوب و ندقاغوبو
 ٤ یراک دا رب تبع عرب شا كرل ۳9 هک رده اتوم هسانو روند تکا

 | یدو (نیمرا ی)ردهاشدابقیک نا هدننزو شکافج (ش اک ) ردثلاح |!

 حرفعو فیطاو هریکاپ هلرسراف فاک ( كنراک ) ردلغوا هاشد تیک 1
 نوا

 1 نک ا هلیسراف فاک (نک اک ) رد هتسانعم دروس و ضا و رد دام ۰

 1 ناک رد هتسانعء راودهاو ظ.اعو یراو رد هنسا مع راغمو یفااع هددنزو 2

 ترارحو تدور هکرد هتساعم علاطهدننزوانامز (US) رد,هءهج
 7 کف وطرو

EOEکه ( 

 1 را رد هنسانعم مانور دن د تف ام بج و« یرالاد:ءاردترا ع نادتسوم و

 ناز رو روند ید مالک و لصا كنهنسذ رهو ردارتو ءامو اوهو ران ۱

 دزاب و دیز هدننزوادیش هلرس راف یاب (ایک )رد .ظفاعدح مسرک رد هسا دم ۱

 هلرا راد هطق نیشو یسراذ یاپ (نیس یک)رد هنسانعهرقنو شموک هد

 ردتاورهد هلون یلدیاب ردن ردارپ سواکیک و لغوا دایک هدنزو نزرگوت

 | رد راط تروص هکرد هنساتعم سرو اک هلبا هم یاخمص (سراک)

 ا نیلمالس ثااثورد هنساتعم لداع ماماو ناشلا للح هاشداب.(وربک )

 هک رد نت لوا ( یورسهگ) رد سواکیک نبا شوایس نیا هکردنااک
 زوتوا بودیا مع هرژوا ناطا زوتوا نالوا یعرتحم هدناوخ ماندب راب



(VF 
 یهاشداب جواد هدناتسدنه هدشزو دص ( دیک ) یدابا ددعر

 هک رد هنساڪم مدو یدلبا جوز یی زق كيا نیئرقلا ود ردنکسا ردیسا

 رکم هدب رعو رارردشیاب یناوا هنسکش هلکن ۲ رایج ارقو راحو رق

 یاب ۱ ک ) رد هد هکمروک صی> یراقو رد هاشم هلحو

 هفادیق راربد ید هاشون ردیعسا عدر هکاح هدتزو اهدزا هلیسراف

 رد هسانعم رب سو طفح و هلفاص هدتزوورب (ورک )رد رعم ندول

 هل دم حق ( هنوک نیک ) رازد هاوص > كش نالوا رم هدلوردو

 یو ربع هدیکرو هدعح هدج رعو نویلوف هدنانو ردا یاود

 ۱۳و هتک رز ردعفات لک ناق راربد یجاص عرصو

 یتعب رد هسا عم قحو لداع هلبا هد نیغ ( دابغیک )رد هاته لوا

 بحاصو قح دابغو لداع یک ر دناذ ندیا داع روما لید ددو هب وسا

 ار زر نباز نا ردن سا ناک نيطالس لواو رد هتسانعم تدئافح

 نکیا یوتسم هنارا بایسارف ها رد نودب رف ی رهحون» لب سامهط

 ی دابا صال ن دیاہسارفا یاربا تولوا ہاشداب هل دناعا مسرو و

 ۱۳۲ ۳ ۱ ددا هنا دبا یدلوا هاش داب لب زو

 الوا رد ه-ذعانعم تافاکمو ضوع قاطم ۱ راویسانعم یدب هدننزو

 هکر ,ذرظ قم وڏ ترغو ۲ رونید ارج هدب رع نولوا کال نو اوا
 مولط روئیدهاف قج وق دوسو ترغ عو قلطمو روا وا یسهواو یراوید دن

 رد رذعتم یرشسلو جت هژلوا م لطم ردي هءلقر ۳ ی ؟تالوک و

 نوا ن شود عفد هک ردرلسفا راو و داک لود REE ا ٤

 ٩ رد هنسارم یتایشلو تمادن ۵ روند سرم هدب رع رووا عضو

 ) ماسفیک ) رد ەئ سا زوم فح و ےرو ت ESN رام قءراو یاح

 ( سوک ) ردت راب۶ ندرارسا ظدح رک رد هنسانمم نام کلا هلم هد نیس

 هدنزوك (كيک )ردکلد رکاوج 2 اس ةو سوسذا

 نلوا هداب ز ردنوک شب ینای> تدهرونید ثوغرب هج رعرارید هرم,
 هدشاورر رد هنسانعم بیو لرصا سواک و لداع یک ( سراکیک ) ررید
 ردنایاک كولم" ینا هدلاحره ردیلغوا كنلغوا هداوقرب و یلغوا كداشک

 راواش رد كيك ) و ( ندنکفا هزاب رد كيک ) و ( ندنکفا هحاب رد کک )

 ردهباک ندکلیا یشالتموبرطصم بورحاق یتحار كن ەن کر (ندنکفا

 + ریکیک
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 یس ههدرک و صو یسهرتوص هک رد یم كارتر هدسشنزو رز (ریکیک )
 (شیکیک ) ردتفل هدهأا هج یاز روند رمجرج هد رع ردنابت یرلکدد

 خویطع هدیانوب هدننزو سوس(سولیک )رد هنسانعهرکیک هدننزو شا ورد

 كن هدغا نالوا لصاو هب هدعم هدابطا حاالطصاو رد هنساذعم حوضنمو

 الوا مضه هعیعخاق هحرک روناوا رعد لوا مطه ردرابع ندنلوا ےط

 رواوب تروص هدمدعم یساهتا نکل رولوا لصاح هدنلاح عضم یسادتا

 ندع رطاعءا یس لطف كعصه و رولوا یک كکشک یب وق هثیعب ادغ

 نوکسو مال مض ( بسا رهلیک ) رواواعفدنم هج راخبولوا لصاو هد
 هدنرمصع ردابقیک ننیشب یکندنورا نارد ناب اک نیطالس عیار هلدس
 هلغءالواید الواو رسک ر ایدابا هفاضا یهنعسا هلغلوا نیط الس مظعا

 هدقاهق تشد دزو القا( کر درب واو اه لس احتیاط طاش

 بوبا ا هکر د هتسانعم قا ۶و رد دآ ا ردرو ردرهشرپ

 ( سووک ) رددآ ص حشر ندلاجر هل مے ( سمت )ززا لو

 هدا.طا حالطصا رد هنسانعم ا حط دانو هدننژو سول» ۳

 یا معهردنراسبءندنسلوب ج وم ط هددنک هد هست دن رم له دعا

 طا كنادغ نالوا سوایک بواوا مضه هلبالوا مضخ نو رونلوارعیعت

 ها ا د راسامو رواوا یز ° ںورہک ہرآر حط یراکدی داش ر اسام ندهد ءم

 ینا ر دیک هرعقم یرخآفرطو لصاو هبه دعم تراهن قرطر هکر درارمط

 هدیک نداق ر اسام سوایک فیطا سد ردلصتم هنفرط روتح كرکج هرق

 رولوا ید مضهر بولو ص حط رارکت دود نک قحاوا لصاو

 لورام هدننزو ودع (ویک ) رولوا نوكتەو "ريغ هب را طالخا هده رمو

 رد هنسانعم تاعو باسو هدامو روئئد سخ ه دس رع رد هربس یرظقد

 نابهکن ناو هیاب دنلب یک ر دک ره ند ناو هلیاکهدننزو ناوبا (ناویک )
 ءاعسو رولوا هد هعداس ءعس ردشلوا لع هن زدلب لحز ندهرایس ردهنسانعم

 هدنزودونک (دویک ) رد هتسانع» سودو یاب و روئاوا قالطا هد هیدعباس

 روید هب EDENE BIE هدویک رد همام سو تاعو داو

 هدنآ رد قعاو دقوشعم هکارذع رد هر زجر هد-زو سورع ( سوي ک)
 هلوا شمااق ناعصهکروتید هغخاب لوا هلا نیغ (عویک ) یدئلواعب

 ردنادادشس لولم لوا هل. هاشم یانو ل٥٣ یارنوکو میم ع( ت رعودک)
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 « داابج هلقماسلوا هب رقو رهش ز ونه ردو نالوا هاشداب ادتا هداام |ا

 هلی هئلدم یان رربد یدروس رعلب كب یدیارارک یکسوپ و بولوا نکغ
 نوکس (هويک )رد ۳ دراو هجا .سزاف فاک ردفا ید ثرع ورک

 رولوا وشوخو بوخ هد-تاغ یرع رولوا یل كنغاری ردءربس عونر هلا |
 روند سخ هدس- رد رداورام هکر لر دا رسل با وهاک ینو رل_ٌضعو

 ناهقو رایج هدننزو شاشح ( شک ) رد روهشم هلا سک ( ناهیک ) |

 ی هدنزو اب ( اک )( ردهدنرکذ هروسکم فاک یا بای ) رد ھا |
 رک رد,سا یکطصم هدیلاب رس تغلو یدناوا رکذ هک رد هن رانعم ناک و ْ

 یورگالع هدندنع رلّع د رارید یمور الع هدب رع رد عع یراک دد زفاس و

 هرح ییصفت (هرخاک )رد هتساسعم مو رغاو رد ددعوت یکطصم ید

 هکردیناروئرسویونعم رولر هک ردو یسهصالخ یدلبا رو ره هدنس هدام
 رولوا ضثاف هرزوا رلهاشداب هلس هضافا هاش لج كاللا كالام تمضح |

 هللا هلود-همواو رد هل-تکر رون لوا یداسقناو تعاطا اکا كقلخ :

 (راک) رد هدسانعمعیاش وا وسرهدننزو هدا ( هداک ) ردت :) جد هراوخاک

 هوم یاژ مجد ) دنزاک )رد هساتعم تلاهک و لسک و تعش و هدننزو راد 1

 رددک رھ نددنز هلا اك رد هتسانعهر دقلا مظع هاشداپ هالادو نون نوکسو |[

 i هدنزو عارح ) عاک )رد REE لیلحو مطع دزو هاشداب اک

 نایک ح ورشم هد هحوتفم هدكزو ناس (نایک ) ردهنسانعم قلتواو |[
 ان هوا هکر د هسا دهم راکړ طعنو رد هنسادع«بکو کوژدلب و رد هئسانعم ر

 یا (ویک ) یدناوا رذ هکر د هتسانع» هرخایک ( هرح ناد زی نا وج :

 ناب هدنسهدام رد ځد راد ردشوق الوب رب هدننزو وهب هلبا دحوم |[
 یاد کیا كجاغا ردشوق كحوکر ناولا ویک هدندنع راضعا یدنلوا

 یتسغاشاو راط شرغآ بواب هنایشآ هدنزرط هسک ر وط ندا هدننار»

 رربد یشوق كاك هشوقوب هدرا:رشطرابا الا هضع هدنآو ردا عیسوت |

 تك توت هدرهنلاءارواموربد طوال هدن رع هروک هنا هب دیض بحاص

 تملکح هدرطرب بوق ص هدننزو ندرهب هلا هدحوم یاب (ندییک ) رار د |

 رد هش لانعم كمردنودو تكمکح هر رخآ ندرب ر و كايا دعابتو یشاح و
 لواتت موقادرنکا هکر دیشوق قاترغاب هدننزو وهج هلا ه دم یات (ونیک )

 ند شاط د نا هلآ هرو کم انو هم یانو لوه یاد ( الیفوذیک)ردا

 < عونص» و

 مد سس سس
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 : عمص هد رع ردا حک رپ نیکنسو بلص هدشاع رد هثسانء عونصع

 هرو نمتفل هدندنع راضعب رول والصاح ندنح اغاطولب عور رربد طالبلا

 : لصاحندحاعا كدئنصهردب راکدید یا شاط و بم و ؛ععصو ردا رس

 ۲ ندشاطیراکدبد طالبیزنک اارب ز ردفا هنعوجخ كنادردم یدید رول وا

 1 مدوربص 4 واست جارا طهد و یدیدرولواخدیسن د ءهراض عور داو ۶

 1 ناجا ناجع: “> فصذو "عععو تورزناو یالعو نوخا

 1 ثخ هد رع رد ین و 9 و 2 )یدید ردبک سه

 ٍ ج ۲ )روند هددکشا لروا یزاغولا و 0 روئلوارم بعد 7

 ۰ ردیدآ سا 3 ساجر و رد هنسانع» تاشامو دا ار و قنغاط هدنزو جد

 ټا یاوب وهاب وردەن راانعم كحوک و قفواوزآردیتا تیالورب هدناتسسو

 : زازاو قفوا قثواو كحوک ثحوک ( ج رک یک ) رد هنسان هد هتسهاو

 1 هوا راطرک رودي هحوک هدننزو ست (هیک) توت با باد و

 || قابجو كرج نالوا هدنراکب زوک هدننزو جم ( مک ۳ راطو
 || یاخ نوکسو ار مد د (خریک )رد هش رلانع محور یک نالوا هدندب و

 0 رولوا عضو فیرش فعع هشب رزوا هدرلسعءاح هک رد هل>ر هلا هم

 | هدنزو نامهیم ( ناب رک ) ردعصا هلیسراف فاک روند لحر هدي رع
 ا نوعا صالنعسا یرخآ را و فن یدنک هکر د هتسانعم ادفو هدف

 ٤ دعو هک هدشنزو "مچ (ریک) رارړد' هک کف راب رع رد هتسن ییدر و
 : قشروب و ماکو هد-تزو سس ( سک ) روئد دن هدس رع ردهثسانعم

 || هنکشا (هتسک) رده رلانعم هسدک و هطناحو هرب وط هدي رعو رد هنسانعم
 ما دما هلطارفا ( نتخودرپ ه-سک) روند هکلسا شاراص هکبا هدشزو

 | هلام (ندز نوباصب هسک )رد هباک ندقلوا بقزتمو جنون بواولج

 | (راد هسدک )رولوا هیاک ن دلش وپ هسک بودیا فرصو حرخ
 : | ولآ نکا زوحوا یاش اکر د هک نال وارسا هرطم هدننزوراد هشد ر

 | (نداشک تروص هسک )ردبا تخورف هدقدقیج هیاهب هدعب بوبالتص
 || حسمو خحسضو حل رد هاك ندفلوا عن هد تحالطصا حما لها
 1 یدیهدننزو سا ر هللوهح یاب ( شک ) یدالوا رکذ تاعقدااب یرلاثعع

 ا | بهذمو نيد ؟ ردا نروط قوا تکاب هک ردشکرت ۱ راو یسانعع

  REیو 9 <



 | هکاب نالب رک هقوافصاخرد هتسانهمغ رر یان شوخ ۳ رد هنساذعم تلمو
 شکر تردفورعم داکع د نهر هالاحر دبدآ هر نجرب ندسرافٌدرب رج ٤ روند |

 راردیا یه ندناک رد هماج ساجر «یدناوا هيم هلعسا وب هلک غ روک هدناکش

 | رشج هکر دیساداشتخرد ۷ راردبالروک ندنسیردهکر دروع 1 |
 | كرك و ایراشوفو نوح |كي رح یهاشهدنن ودوام رط سر دظفارب وردیج اغا ٠

 | دنزاب و دنز هلوم (دنم شک ) روب وس نوچ ادیعبتو رين قلطمو نوجا |
 | هدرا مشچذشوک هدننزو غبت (غیک ) ردهنسان«قاراهقو قارابج هدلتخا ۱

 | روند هد هب هک ناب رغآ یزوک رد هتساشم قاءحو كل رحنالوا عمنح

 | هد رع بحاصو دنواو ه.دسو ساج و شایع « دننزولاهف( لافیک )

 | مد رمو ص هدننزو كيد (كيك ) ردتفا ید لافنک هلو رد هنسانعم
 ۱ هویمرب هللا اب مخرب د نیعلا ناسا هد رع روند هنکب زوک وردهنسانعء |

 رد هتسانعم هب رکویدکو ردن :مقرومد دالوبهک روخ دهدهت ۲ | كنر ی آوردیدآ

 ۱ ردهنسانعم تلطو قاوک ارُف هلفاک رم یک ( نکی کیک ) روشد روئسهدب رع

 ۱ قورظ هتسکشرلب 2ا: ردو را. E ی مطو

 | هتس هروص هدننزو مچ یب (رکک) ردتفل هد هفاک حق ررردشپاب یناواو

 | هوی» یراک دید یاهو لآ هلبااب محف ( لیک )رلرید جرج هدیرع ر وید
 | ا هنن ریش و روند رورعز هد رع رد ما |

 | رد هنسانعم ی E لمم لب ابنوکس رایدید ردینانول طة

 ۱ حف EE شوسالب و رد هنسانعم نمو دنمو زراو |

 رو نازی ( ناگلیک ) ردشم فورعم ا ماه هلال |

 | یشبدو كکرا روئلوب هدنلحاوس ررخ رګ ردیعما كوک ییاوذ نانلوارعت |
 | هدنسهدام ررید ید س+رسر دلهسم یلتوق یرات غوص رواوا یون
 | ردهئسانعم كليك لبان (ولیک ) ردیدآ هصارپ عوئرب ویدناوا نا
 هد رو زاوشس هل س (ساولیک ) رد هتسانع» ردغو لوک هلی نوکسو

 ردربمغ_ هدافتعا دنه هرفک هک یتوکاش ردیدآ رهشرپ هدق رش راد
 ۲ زدهتسانعم ها و كرا هدخزو هلی ( هلیک ) رددلوتم هدرهشلوا
 | ردصوص# هزاج رردزوم هدب رع هک رد دآ ءویمرپ هد بدنه نازو

 ا ندنرٴروا كود د هکر وند هر الوق رل هدنزولای(ك 3

 هدنن رو لات EST دم رب هدنرابد ےن نیحو رهش ر دقاق :
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 ندنفرط ناورش اب رک ارولوا كنردوبک رردیالروک ندنسب ردردروئاجرب

 یرغص هدن رو تڪ 4 (تنسک) رد راک دید نوت ارهاظ رارروتک

 نالوا هدن رو یرغصتمیگ ,دندنع راضعب روند هب یرد ناثاوا رعت

 روید هد هیرد شلوت روبو شار ویقو شو ردرهنادو راکتنچ
 هدنتغل دنزاب و دنزهللوترمسک (نمسن رو ؟) رده اک ندناعسآ (م ام یک )

 هدننارو ایجس هل ۽ ہک (ابھک) رد هنسا اسم اتو بلطو گابدو كيسا

 بهد تعنصو رسا لغو رد هسانعم هل-.>و رکم حورگ هلماكلکرز

 ریس و یدللوا نیس هلسا وب هل وا نععتم ی هلیح لعو روند هللع

 روش دایوگ هد هبالقو رونلوا قالطا هدهب هقالعو قشعو هنن رظن دش حو

 هدنزو نا (نيک) رد ناوغرا* هدا (ناج یاییک) راربد صاصر هد رع

 رواوا بک م ندنظقل نادک و ردهتسانعم توادعو دعحو ضغب

 لایت ( لانیک ) رولب زاب هدنروص ناک بود, الاخت فلا نوا قرف
 زوتوا یکیدلبا عارتخا دب راب ( حرانیکر) روند هب هنسک تسد هدنن رو

 ( زوت نيک )ردیدآ اور هد يقسو هو ردیعما نل یجنزوقط نوا ندن اڄ ا

 رد هنسانعم مافتاو نوادع ا ندروت هل نیک هد شزوز ورهت

 رد دن سام هدنشکو ی ےکج ر دیک لعافمسا ندندب روت روو

 رارد م هه هد رع روند هب ا یتدیا ماسهتا ورانذخا نوددع

 هس رد طط یر گی نددب راب ناسا ( شوایس ن

 و رد هنسانعم توادعو ضف و دە نالوا رم هدنورد هدننزو

 رد هنسانعم شوایسنیک (شوایس نیک ) رد هنساضعم حربا نیک ( جرا
 رد هک نریدشدوا جوا بوهوق ماقا دند هلذاک ف 0 َ

 ضیفب یبحاص نیک (رو هنیک )ردیدآ نوک یجکل انوا ندیکلم رهش
 (هوک ) رد هتسانعم ییععو ی رکا هللوهح واو ( سون ) رد ن

 شفک ردیاق انار هنوک بروج ص وص هنقلخ مچ هدنن رو هويه
 ندهرواج یسورجاو ندنکلیا قوع نغوبطو ین روب رارید د یکم اج
 ندنعو یکطصم لباد (هیک ) ردروهشخ هلرسراففاک رردیا ند هتلو

 ردب راک ددزقاس الاح هکر ارد یمور كالع هنضاس رولوا عونیکیا ردرقاسرب

 اندو ناهج هدننارو ناشبا ( ناهیک )ر رد یطب تالع هنهابسو

 ناطلسو مظعا هاشداب رد ییکرت فصو (ویدخ ا49 رد ةا



VT #۶ 

 هلو رممک ( نتسن وهیک ) زلوا قالطا هقولخم ظفلوب رد هنسانعم مفا
 یتکی در هدننزو ههیش( ههک )رد هتسانعم تدنو كح هدف دن راب و دنز

 ژرید رولب راص هنفارطا یک هقشع راضعب زواوا یر هباشم هوت رد رم

 هد هحوتفم ( شیک ) رردیاربعت نلترکوب هدیکرو قیلع هد رع |
 ) راک )(ردەدنرکذ دم وعصم فاک ٹل ا باب )رد هتسانعم شدبپ حورمشم ۱

 لواهدنن "رو نابش (ناک ) ردهنسانعم نالسکو كمش و | هدننزو راتګ ۱

 رد ید یدک اکارولب روق هرژوا كربدر, هک رد هی رودم |

 هنب رداح نیشذارعص ضوبلادنع رد هی نالوا ست هیق هدرجالطصا |

 ا ج جن یزک) یکباره دیش دارا ذیخ روش |
 "روقط نوا هک رد هدنرتسفن تاداک و تافل هردصم هلیسراف فاک نرنفع

 هکردهدنسر یسراففاک لصتم هفلا ناب یکلواردشخلوا انب هر روا نایب |

 هدحوم یاب (هراباک ) (ردنجنم یباکو تغالا شب هد هحوتفم باب رب ۱
 ررید هنسد روس رغصو ردهنتسانعم ی اکش و راغ نالوا هدرلغاط هلا |[
 رد هتسانضعم هراوهکو  كشب ه دننزو هراوآ هللا هلودعهواو (هراوخاک ) |

 هدنفوط هی رخآ هکر هکردظءلرب هدننزو راخ (راک ) رود دهم هد رع ۱
 یجردب واو یجدرکو ایکر اکزاسوراک زوما رولوا دیفم نسانعم تیلعاف |
 هدننزویرال (یراک )ردباهدافا یتسانعم بحاصو دنوادخوردهن رلانعم |[

 یمانعم زکس هدننزو زاب (زاک ) روند هی هنسا نایلوایرارقو تابثورادم |[

 قءرصا یوضعرب هليا شاد ۲ ردهنساشم نادندو شاد ۱ راو |

 روند ضارقمهد-برع ررمسک زب و دشاک دک رد صوم ۳ رد هنسانعم |
 یعععموعو صعع نالیسک شعوکو نوتلاو رومد ردلماش هنعاولا عیج 1

 رحو ذخآ ۵ ردهثسانعم باود فلع ۽ روند هنسهلوعم سنحو

 هدنراکنا عاط ضعإ ۷ ردهراغم نالوا هدرلغاط 7 رده اعم |

 ضب و رارروتاب راوط هدنجما هکر دنیمزرپ زو كل همسک نالوا هدزارحو |
 هدفلس هکر د دعهوص نالوا هدنراشاب عاط ۸ راردبا تت وس لیبس ءاغا

 یاجو ناکم هلتسراف یاز (راک ) یدیا راردبا تدابع واوزنا هدنآ رلبهار

 هب یج رج یجدرغآزب رزاک رد رغصمرزاک ( كر زاک ) رد هنساضم

 روئاوا قالطا هد هشوق نالص قرب وةو راریدراصق هدب رع روید

 ردهدوخآ هاققا هرس سدق یدعس حشردعطومرب هدزارش (ءاکرزاک )

 + هارهو ۶



۱ 

EEE 

 هزادناو حدغوزوس لئاطالو ثبع هک ردیفدا مو رتزو فال 6 ۰

 || (6اک ) ردەنسا زعم فاکشو قی راو رد هنساتعم ر خافت جراخ ندنیمخو |
 || (لاک)روئلوا ریعآ نچ زرچ هکر ونید هبهویم ورقو تابنو لن هدننزو اباب |
 || سر واک ۲ ردهنسانعم دیعب و قاربا ۱ راویسانعم نوا هدشنزو لام |

RE.هدرابدصهب ړ د راط هدرخ یراکدبد یس راط تروص د  : 
 : روید هسهزوق قوع ۳ ردي رعم سرواک سرواج رار د یراط زاوح :
 | 1 رد هنسانع» یلاع توصو دئلب زاوا. ۰ رربد هروناج نلنبد لاقج ۶ ۳

 أ رد هتسادءم كلبا هسسدو لدو قغادلآ ۷ رد هنسانعم ندیطاغو قمل راوي
 | هنس رع روند هروناج كانرهز نانلوا مسعت یو ند ڪون تویکتع ۸ ۰

 ْ رد هروذ اق ی ر و نالق بول _یصا ,دراب و هدتشد یر وق کا | : عادا چ نوا رد شوق یکناخ فورعم هکردسورخ ٩ رار دالر :

 || روند هت ابن ناذلوا ربت هاوتات هدننزو كنرآ هليا هدحوم یاب (كنبلاك)

 لقع لب نعیطارفاو ردو رکسم یلوانتردراو یرهناد هدناکش یا دغب |[

 | شفلجالحو ردهنسانعم دهب و قاربا هدننزو هلال (هلاک) ودلناق هکلب |

 رارید جولحم هدي رع روند هد هغو شفلج الح قاطءو هنفموب قوع |
 ۱ یسانعم ترد هدننزو مال (ماک)ردفورعم فرظ هکر د هنسانعء لاوحو |

 ردهفاسنالوا نام ك غانا یکیا هدالاح یشم هکر دهوطشتو عدآ ۱ زاو |

> ۷۷ ۶ 

 | هجا هيلع یراصنا هللادبع هجاوخ ردیدآ ماقمرپ ید هدنساضف ءارهو
 || یرافدروق هد"رو روئودیع كرلقج وج هدننزو هزات ( هزاک )ردهدونغ هدنآ

 1 هد رع روئد هغ اص یرافدن و وا بوران موصعم كحوک هدزواو

 | هرب ینیدنلوصوپ یبوآو رالانو تخت و یسهبلوق یسک و رارید هجوجرا
 "| زرد هروک دیص هدنح| بوروق ا ندكفعو "راس روند هد هنلم وکو |
 1 هاکندابعو هعموص نالوا هدنراشاب عاطو زرد جد دایص هناخ اه ۱

8 
 و

۱ 
1 

یراک)یدیا ژردبا تدابعوتعاا نیضات مو هاهر هدعلش رد هن ساتم
 ٤ (

 : ردصوص#هراع روند هکع> نالوا رعد یداک هدنئزو یراب ۱

 || راردنهردروهثم قت وص یداک رارروتک یتیوص رطم ج اج هرارادوب
 ۱ (تشاک) روتید هنساوط نادرش هدننزو كاشاخ ( كاشاک) رارید هرویک

maفو  

 رواوا ییلهزوف یل ەرکنک یک ساخ رن هدنرارانیکا هدانا رامهب



> 3 
 یوک ۶ هتسام سا ما یتابوا تآ ۳ ردهنسانعء قالاو مدق ۲

 شنمواک (شماک ) روند ماک هیوک ځد هدیدنه ردهتسانهم هپ رقو

 یال هدتنزو ناج ( ناک )رد رهه سوماحرد رفصوص هکر دفق

 قعسالواو مسی و روند ههاشداپ رابجو ملاظو رد هس انعم بسانهو
 ناکنسشت رولوا عج ادا هدنالک رخاواو رد هنس اعم لاصتاو دنوی و
 نوجعادامعاو نیر د دن از ظنار هدنزو هناخ (هناک) یک ناک دیاوخو
 ل ددع لوا ترا هذ زلک رمغت اعطق هلاوادءروئلواهدان ز هدادعا رخاوا
 واد (واک )یک هلاک و هلاکو دو هناکب رولوا ربتعم دو دعم هدنموهذ»

 | نالب رود هدناکشو اکو راررد رقب هدب رع ردهنسانعم روک و | هدستنرو
 كجوا هورکر ه روند هدهب قاسم هورک حواوروناوا قالطا 4 یارص |

 ع يشو ناولهب و ررابعو رد نوشرا كي ترد هدلوقرپ ردرادقم نوشرا

 هتوصوت هد-تزو باراد (باواک ) ردتغل هد هلیفذح كقلارد هنسانعم

 ءا ارو هدب رع ردرا هنس للت یک كسا لش هدنزوب كب وص کروند

 و اک هلک یسیر وس رغص هدشنزو هراوآ ( هراواک )لرد یخد بلعطو
 ناص ( نهاواک ) هتسانعم كن رولوا ىن هراوع اکو رد هنسانعم |

 ( هش واک ) ردرومد یراکدروس الر بورک هندوا نابص هکردب رومد |

 لک هکردب زرک ہاشنودیرف (رکی واک )ردتاک ند اید هللا ه دحوم یاب

 هنسکرب هدننزو یزاسراک (یزاتواک ):یدبا شازود هدسلکش شامواک

 مانشدو بسو فی وکو دیدهن هلتروص التساو بلغت هرزوا یعصح
 رد هن-ک كويب یزوک هک مشچ خارف نمی ( مشچ واک ) ردهیاک ندکلیا
 هکعج یرلک دید یزوک رغص ندنعون هدا اب و رونلوارمبعت زوک هحل

 هدینانوب و روفاکلاةرص هدنراد ل-صومو رقبا نیسع هدب رعر وند

 راح یسمبط رد وب جد یرلک دید نا واو واک "هنوباب راربد نوینابرف
 ۳۳ الحا 6اا نیو نظا و :بلط زو
 هددکعج ناسد زارع هد رعرد هدرا یاج داوم ییاشسا نکل

 رد کج رداح را« و رردا ربع راهم  دیکحرت روند |

 ید هدیکرترواوا یرهنادیریارلرپ د مشچواک ځد هم روا عونرپ و رلیدید |
 هل یسراخ ج رسک (زهجواک مشچو اک هج واک ) ررید یزوک زوک وا

 دنزا و دن ز ةافزو دااخ ( دواک ) یدنلوارکذ هک رد هثسانعم رک واک

 وڳ هدلتغل



a 

 نفص هتک ردیعوت یسحو كل رفص هک رد هنسانع» یهوک و اک هدول

 ا

 (مدواک)رددنسانعم قجاو كاردا ی و مهفدنک (لدواک) ردب راکدید

 ۱ كلا هرک هک ردب رو شازود ندحوت ه دنلکش یعر وق رص هللاد عص

 ۱ یانهرک هدندنع راض »ر رود قو هدب رعردوب یرلک دید ریفن ردیکحوک

 || رولتوط ینلرق كنهدیشیاردب روڊ یربارب صوت هکرو هم هکر دیسا
 | لوا هدنلکش یر وق رغص هک هثساره رد رادع یعرتخم

 دوس ( شودواک ) رد لکشاا یطورحم روئید لاندواک دیبشنلا قدرطب
 ا ررد ثالوکو قصوص هدنک یو بلحو هلع هدب رع ردق رظ قعاص

 رولوا یلهلواو یراوید ندنآو هدنزرطراغت هک روند ځد هفرظ عون و
 | ( یدواک )رد ه-:.انع» شودواک ( هشودواک ) رروق ترغو راباتسور

 || ریشواک ردردرب هدتنزو رواخ ( رواک )رارید هب هنسک نادانو نيقشاش

 ۱ رد هسا رمش واک (ریشرواک ( رواوا E مص یرلکدید

 اا شیر عب ( شب رواک ) یدناوا رکذ هک ردةنسا:عم رک واک ( كنرواک )
 (دازواک )رد هن دک عمط ماخو یایلخو قجاو نیفشاشو نو هکردواک

 یبوا تلود هاو قعوق هنارمع (ندازواک ) رد یضام ند نداژواک

 هک یلدرغص ینعو ( نابزواک ) ردهباک ندکعاادب تب وطر هزاتو ك ەرىك

 بدرق هلادتعا ر دلایل فورعء هلا رولا ناسا نالوا یس رع دام

 ردعقات هردص تنوئشخو لاعسرد بطرودراب ضبا دئعو بطرو راح

 ندلونلا هکر ونید هبیارص لوا هلرا هبج» یاز حو واو رسک ( رزواک)
 مان یرعاس هکر وند هدهزوکوا لواو هلوا شازود هدنلکش زوکوا

 را وعرف رد دنساب رقا مالسلا هیلعو انیدن ىلع یسوم نرضح هک صح

 نوک ییبدلوا قرغ نوعرف یدیشمزود ندنونلا نالوا عمتح ندنعانغ

 بواآ اخ هطبقر ندنتلآ یغنانا 1 یییدلواراوس مالسلا هيلع لبریج
 هکمرب وادص واو تایح ی هل هنذاب دک دروفوا هن رغآ عونصم واک لوآ

 ی دیا یولعم لنسدنک ندمدقم یبصاخوب لرو زم دا یدلشب

 رلبدلوا تسرب واک هل بق قج زوقط ندنطابسا لینارسا یب هلتهجوپ
 هکر دیعسا كجوب كلر لشب رب ېک لعجو رد هنسانعم رزواک ( ن رزواک )

 | رونب روکرایشبا نک رچواو هدنلکش هغیطذ لشد راردبا بعت كجو ییشموک
 یدروپ عاديا هنیمز زک رع العو لج قح هک ردنوف لوا ( نیهزواک )



 ۱ ردا بذ ج هنذرط هک ییایشا "هلج نولود al رزوا توق لوا اع

 زسنامداو قشم ید هلوا یش روک ییادخ هک ردناولهب لوا (روزواک) |[

 | عت هزرخ (هرهزواک) هیلوا مواقماک اهسکنوشروک هلیسو زاب روز یدنک |[
 نوکنم هدنک هروت هدلودرب ردنا نوگتهدننادرمشزوک وا هکر دشاط نانلوا

 هدب رععو رقبلارعج هدب رع ردد رق هرهزداب هدنصاخو نولرولوا

 نابحو لد دو قروق ورواو ای د. دنا در بش ن ؛ودق شاطویروند جر هز واج

 | هرفص نعل رد هدسائعم دشنام واک (راسواک ) رووا قالطا هد هر هنسک :

 0ا هل زرک تاهاشنو دب رف هلتساتهویرد هنحاعم دننامراس رزکب |
 جرش هدنسهدام رزواک ( یرماسواک ) یدئاوا ناب هدنسهدام رکب واک ||

 ردنودب رف زرک هک رد هنسانعم راسواک ( رسواک ) ردزوکوا ناكوا
 زوکوا ندقاربط هکر دیحارسص لوا ( نیلاف-واک ) زرید ید هرسواک ||
 یدنلوا رکذ هک رد هنسانعم هرهزواک ( كنسواک ) هوا شلزود هدننروص |

 هکر دیحارص لوا (نییسواک) رون.د هد هبهردنکوا كجهروس روکواو ||
 هلا هه نیش ( كنشواک ) هلوا عونص» هدنتروص روکوا ندشموک ||
 هل-ذلوا هنسانعم دنت كنش ردیک ره ندنظغ) كنش هلبا واک هدنزو كنربآ |

 لوا (هدیسدا هن شواک)یدلوا اع هدمردنک وا كج هروس "روک وا هلتبسانهوب ۱
 ییتشردو مرو یئدرسو مر رک اعطق تکلف هک روتاوا برمعهدنفح هنک ||

 نالوا یب رعم هدننزو رک داب ( یشواک ) هلوارورغو امد "هدولآ بویمکچ ||
 نالوا رکذ راربد یشآ نالغوا هدیکرت ردیعسآ غص فورعم هلی یشواج
 طالع ییاسردرعسرب هد رش هلقلتوا رولوا لصاح ندرواک تخرد

 قرو رولوا را هذ قآ هیبش هکوب هدنرزواوقشمو و عفرا ندعارذرب و |
 یکعچو لب هدتاغو یلتتوشخو لام هب هرادتساو هباشم هنفرو رجا 1

 ضا هدنن ال سادا رو نم "عععو رولوا یو شوخ یهو یراص
 | سبا وراح یعبط ردنالوا یتارفعز یسوبارواود ترفص ه2 دورق رقو |

 (كواک )رد ودم ییهفیعض باصعاو ردم یضیحو لولو م و لاو
 بوش هراراوط روند هکح وب هدرخ ناشاوارب عن هنک هد رو كوا از

 رغصمندنظفلو اکو رونلوا ربعت هغرةاص هنعون كجو ررروص نیراناق |
 یک رک راپ نانلوارعبعت یللدم هدیعب رطاق ع ولو زون.دهرطاق عونرب و رولوا |
 ( راکواک) روال وار بهت یرط اف كن ارد ذرا: جد هدراراد عزب رواواهدرخ 0
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 ۳۳۲ بها

 ور نا EEE هب رعو یرلکد روس الر دارم هک یزوک وا ش جدا هلداواو ریسک

 جور, هک رو جرب (نودرکواک ) رووا ربسبءت یزوک و اتفج رد زوکوا
 روئاوا قالطا هدهزوک وا نالیشوق هب هب رعو هب یلکقو ردد کیا ی لندکلف

 روند هب ه۶ روعش یبو قجاو هس هلباواو ek واک )
 نيسو مم ( كنشمواک) ردهیاک ندکعبا یعیبط مفد ( ند رک نوکواک )

 هکرد A درو كلی واک هل. | هم

 یهوک و اک هدننزووهآ (وواک)یدلباربفت هلباقجرو را ضب رارر د هزوک و ا
 شح ولا رع دل ه دس رع ردو ,عول یسحو هک یزوکوا عاط ی مد رد هنساعم

 داکواک هدننزو « "رره راک ( ه ررو واک ) رووا رەت نفص هدیکر رارید
 هد "رو ندیشاب هل ا دعم یار نو ءاک )یدناوار د ا

 نر واک هک راد دید راض عب و یدوا رفص ید رد هنساس هه واک * ره ر

 یدابارو رم هدنسهدام هرهزواک رولوا لصاح هد سرا ره رق ردشاطرپ

 (سنواک ) رارید دواک "هرهر "هرهم اکاوردی رعم كلوب نزب واج
 روناوار بعت لوک و قصوص روند هباق قحاص دوس هلتسوا نوکس

 یدب هد ثژو هام ( )ردا هدهلبا ه2 نیش روځ د باح هدس رع

 ۳ روند ه هلمکسانونلا ۲ ردهسانعم ناهاشداپ تخت ۱ راو یسانعم

 شوكو نوتلا هک روند هنسهنوب یحتویق + رد هنسانعم نامرو تقو
 ناکعو یاح هدنفوط هر هلک رخآ 1 رد هنسانعم قداص حص ° رد را

 .اک هع> هرب نالد روق زداحو هکر اب هرب قجهوق باب لوب الثمر د هث-انعم

 (اهراء .هاک ) رد زدلیرپ هدنننح یلاعم تطردیعمآ یز داب یدح ۷ راړد

 و :| بآ ( اهر اش هاک ) هدن "رو اهداتهام

 وک قلا یمیدروس داحاو قلخ یتاشناک 3 العو لج قح ترضح
 E ندوکخ تشدر' رمدن اک دن" ریس هقا اط سوح رووا قالطا

 هرات و لوا یدلبا قلخ هدنقو ىلا یتانکم وبشا العو لج قح ترضح
 هسح هقشل كن ر رهو یدنلوا قالطارابنهاک و رابهاک ع وما ثیحنم

 رانهاک هلجزا رار دیا دیع هدک داک رلن وک لواردراو یرلصوصخ مسا

 2 دن ی زرو دیه ردوک ی! نوا ندعدق مای هد درا هک لوا

 ی ندرو نم مو نوڪ: قااخ نانح هروک هش زوم

 ۱ یدیمردینو ۳ | ضعف سما ا نم تایم هوم ا كمدق هامربت هک ینا رانهاکو یداءاقلخ یالفا
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 | یداباناخ یبام "رک نر 7 mT لا نوک 3 ا رب دابا | قالطا مشو
 ندنوک لوارد وک ی ج وا ی رک, كعدق هامرو رهش ثلا 2

 1 هدید مهس هنوک لواو یدابا قلخ ف .هز "هر ک هلک هل وک موس

e۱ رای دابا همست مرسا ردو ۳ لا یرکبكعدق  

 | یدسلا لاکا نتسةلخ 7 5 هنوک زوتوا ندنوک لوا |

 قالطاع را دیم ردتو یب تلا نوا كعدق ,ایحهل سج اخ رانهاکو

 هکر ردو یدال: ۱ قلخ یتاناورح هلجج لدهنوک نا 4 قانو لوا رابدایا

 هدنرج یون یکیا شع زو ردسعو یکیا ناسکس زویکبا ناویح سنج
 یجدیآ نارمط یتسمب ردهدنر یون نوا زو و یج دیا ارجو یغر نت
 ۱ م دسم ر دنوک لوا كن هع دو ةف هس هک سداسرانهاک و

 مالساا هيلع مدآ رشلاوبا كدهنوک شب شع ندنوک لوا رایدید |

 شعلا رویچوا هر روا باسحو سپ یدلیالاکاو قاسخ یتیرلت مضح |[
 كعدق هاع-64 درا لوا رابنهاک هک راد د را ضع و یدلوا ماست نوک 1

 تهامروب رهش تلاثو ىجا رک كهامربت یناث رابنعاکو ین یرکی 6
 یجنربنرا كهاعءد سماخو یجب نوا كھامرھهم عیارو ی ۳ !ا نوا 1

 لوا هدوم 2ک ند وک یر "روتوا ك-ھامردنعسا سداس 1

 ینوک ی ر, نوا كع دق هاعد یسادتاثالو ارا نه اک دن دنعراض ءور دبن وک 1

 عیارو یکتا یمرکر كهاعشهب درا ثااثو یجترب نوا كهام رادنفسایثو |

 سداسو ی ا نوا كهامرو رهش س خو یر لا یمرکب كهامدادرخ :

U(ناکعاو) ردیسا دعا کت هقرنسم نسج هک ردنوک ی هر زوتوا ك ھام  

 ( هراوهاک ) یدناوا رکذ هکر د هنسانعم ناشکهک هد زو ماکنهان هلون |
 ر رروتاب یرلموصعم كجوک ردهنسانعم كشپ هدانزو هرامهام هلیاواو |

 راه فاک لصتم م مس نا یجکیا) روتید دهم هد رع |

 نوکسو ا ریسک (نمک ) ( ردلهسم ت عدا ید, هدحوت هم باب ریذک ردهدن سر

 هد هه هلر و تسیهد هه رد تفل دنزاب و دنز هلبا هروسکم معو یا ءان

 هزوک هب یجچکیا رد هنس انعم قحا هروک هنکلوا ار دھو رھ هدنناون ءتشل

 قدر و قبط ردشاط عونر هدتزو رفس ( ریک )رولوا هتسانعم هقرا :

 ماربلا رج یرب رواوا ولرد کیا شاطو رارزود یاواو فورط للاثءاو |

 ردصوصخم هدنه رریدلرکلا رج خد ین رو ردربثک هدناسارخ هکر اررد |
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 ردیدآ رهشر ند-افاصم تالو مان روح هدنسهرا ناش دنه هللا لباکو :

 كنح نيئهآ وال هفاءولوخرزو نشوجو ژربد هدهرداح دبق یلک ردرب و 1

 تسرپ شثآ هکر د هام غمو هیانموب هلا نوکسوروند هد هتسابل |

 هدیکرت ردسیهسا تاینرب هببش هل بجنزو راردیا رب بعن یسوج روند هنس هغ اط |[
 ( یک )رد اق بارش عونرب هدننزو قبول( یربک )ردی راک دید هریک |
 هقراق هدشنزو تسدن (تسدک.) رد هنسانعمکشو یرباو نیلا هدشنزو بس |

 رامرهزوروند هد هن زوب رق لهج وبا ردناب یراک د د یرایخ تاو یکلود |
 هدتخا دنزایو دنز هدشنزو ادرف (ابک و ردیسوغآ نا هک رد هتساتعم |
 هر د ( هک ) ر د:لیاةم تروع روئاوارعبمت را هک رد هام لجرود رح :

 فاکلصههب یس راف یاب ناب رج وا) رد هتسانعع ماجهشنش هدتثزو

 دج وند فاک لوا بای ردلتشم تسفا یا داپ کنا هکر ودر یراق |
 هستسانع«یفاذکو فالو رد هشيانعم مالکو زوس (تک) (ردهدنرکذ |[

 (ردهدنرک ذ دهوعصمفاک ینات باب) رد هتسانعم مکحویر او تلاقو رواک |
 1 رد كلتا ملکنو یاد وس هکر دیةدا مو هدننزو ا (نتیک )

 تار کرد دسر یسراف فاک لصتم هام یات نا یک |
 هدس رع رد دنتاتعم كرزب و واوا (تک ) (رداعشسم یول جوا هد هموصم

 ندهزادناودح هک رد هنسانعم فاذکو قالهدننز و مزاق رر ملت 0

 تک هلا هحوتعمیات ( هتک ) رونوارمصت كع وکوا .دیکرت ردزوس جراخ 8

 هکر ددنسر یسراف فاک لص هی رع مج ناب یعسب) رد هئسانعم

 هکر د هن-انعم ح رک هدننزو 3 () (ردلعسع فل کیا هدهح وتقم باز ||

 هدنرهش زرت هدننزو لیحر (لسیک) ردق اریط لوسعم قحا ویص راود ||

 یدق رم كن راترضح یزپ ربت سعت هک رديء! قارا عرب و ردیدآ هلحرب
 هک ردهدنسر یسراف فاک لسصتم هب یسراف مج ناسی یا ) ردهدنآ ۱

 (مک) (ردهدنرکد هحوتنم فاک لوا باب ردلمم غل جوا دباب یکیا
 هدنناب ز هک رونید هی هنسک لوا هلوج حق ( هک ) ردهنسانعم ےک موق رھ

 هددشم مجو روئلوا ربحت ید هدیک ر هیلوا تحاصقو یرجو تقالط |ا

 ہد زو كغ (كک) (ردهدنرکذ هروسکم فاک یناث باب) ردتغل هد هلبا |[
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 رده سا دهه ادک و یجلد هدنزود (دک) (ردهدنرکذ ه> وتم فاک لوا

 هیراق یسور «د-زو یزاباغد (یزاغادک) رواک هنسانعم فالرجل دو

 رود یزاغ هرانو هدعدق سرف روند هراز رک هکر عمو زانایسرو

 یزاغ ادک تودیا هفاضا ییتظغ اد کک ةنایص یی رش ظفاوب یدنا

 ناقلقو ملف رد هنسانعم كنج حالس قاطم هدننزو ردص (ردک )رابدید

 كلف (كدك) رد هنسانعهروب نمردک هدشننزو درز (كردک ) یک هرزو

 هلي رسکو لاد نوکس (نم دک) روید هنس هلوط نادرمش هدتزو
 د ینیدزتخما هدننزو هدب (هدک ) رد هسا ەم روت هدّدعل دنزابو 3

 لاسو یجلد هدشزو رذیا هلباواو ع (روبدک) هشانعم دک
 هد دزو تسشن (تسدک) (ردهدنرک ذ هروسکم فاک ین بای) رد هنمانعم
 ج ولاد نوکس (هدک ) رود ريش هدي رع رد هخسانعم تبحوو سرا

 رواک هنسانعم لاّوسو فال کادو رد هات ہءادکو ی د ا یاب

 قدراح هدننزو هرام (هرادک) (رد.دنرکذ هموم فاک لات باب)
 ناواتو ماطورد هناخالا صوص هنسومزاب هک ردهنسانعم هفرغو

 یدجدح هلسراف فاک مط (یدکد ک) روند هده هت یراکدنروا

 رررغاچ هش رانا وب اخوا یب یک هلظفلوب یرلناب وچ مع هدشنزو
 یدید رد دنه هدانعم و راض ءو ر دة مل وف هکر دهسا تم هغدغدو

 تار , هکر دهدس :عمر یسراف فاک لتصتم هب ه- ۶ لاذ لاذ ناب یجث زر کسر

 اداو ك« هدوا هدنزو ندرامس (ندراذک) ا قفل سا هدهوعصم

 قعوقو كمرولاصو تا سس کشدب و كمک یراباو قو اصو كاا

 و یدعتم هدرانءو ورد هن رانعم قارعصاو

 ندراذک هل-ذنش نوکس (نتشاذگکح) ردردصم لصاح ندندراذک
 ندنفرط ملکحو ةالو هکر د هنسانعم زاوج طخ (هءانرذک ) رد هسانعم

 رد یضاملعف ندیتشذک (تشذک ) ردهسهرک ذنرو ره نالی و هثب رسم
 كلکزاوو قءالشو وقعشواصو كءاروبعو قمارغواو كمك (نتشذک )
 هسا ددل و هرکصو ردهنسانعم هب ولو )کذب . رلانعء عوجرو كعءودو

 هرجوربضو راربد 9 ذکزا هدر كج هيد « رکص ندنون الم رولک

 یجنزوفط) رولوا هباک ندکشت بولیسک یسفن لوص كمدآو ردهتسانعم

 زول کیا هدابجوا هکر دهدنع"ر یسر اف فاک لص ه هلد« یار ناب

 < یللا



 < ۸و

 (رک )۰(ردهدنرک د دخ وتم فاک لوا باب ر دلغشم E تذل زوقط ىللا

 ۲ رواوا نفح رک | نالوا طرش هادا ۱ راو یسانعم شد هدنزو رد

 رد هنمافم دوصعهو داره ۳ راربد برج هدب رعروند هننلع زوب وا

 ا رواوا تیلعاف ادا یک یظةل راک ه رد هسانعم تد الجو تردق ٤

 رک ه-اکو رک هژوک ردبا هدافا ید اقم لماعو علاص هدنقول هن رخا هلکر |

 هدتش و لوق هلفلاو دیدشت ) ارک ) ردکعد یجا قانحو قادر ۳ ۱

 | بسهادا هع 26 هلاتسانمو رولک هش رلانعء كالد و رب ریو رد هنا م

 ۳ رع روید ہد هذآ کر ظ دلم و اج ا مانشدو

 دمعل e ھ (سار ؟) زرد اوو هدب ۱۳ هک ناثلوا ریە

 ۳ رود هنس هناکنه یاد هدنزو زوماوت هل؛س (سووارک ا او ۱

 3 ردر دص سا ندندجا ارک هدنئزو یاوت (یا رکر) ردتفا هد هل ۱ هدحاوواو

 ےچ یک ر دصوصخح بقا هش رلناخ راتاو رواک لعاق مساو ما لعفو

 زنا هو ك یرلعس اتکا رونی داتا یا ارک هدهرلنوب یک موررسهیقو

 | رکذ هک رده نسانعم ارک هلبا دیدشنو راد یارک كرام یارک نیهاش

 ندسارک هدننزو دیابت (دنارک ) یدئاوا
 3 (ندارک) ردلمقتسه لف ن3

 قلاصو كعا تعغرو رد دختانعم كلا كنهاو دے هدنرو ندب ارس

 قعوقیلآ توتط ن دنکیاو یا كنم 7 وكمردنودو كلبادصوهلجو

 | هللا هدحوم یاب ( لایرک ) رد هذ راذعم قایق قانوغ رآو كلا نایصعو

 ردهت ره ندنا هدیکرت ردا هدافا هلام هدایعم مغ راذعم هکر دیفدا خو

 قارط اموع ۱ راو یسانعع نوا هدنزو درد ) درک )رو واریت هلا

 رون واریت را غو زو هکر د اربط ناقلاق ندرب هب روزراک زور اصوصخو
 صا لوو رد هس عه كعود رک ردردصء مساندند درک ؟

 روژاواقالطا هنعوج كرل يش نالوا ندنناش كعود قەل رولک لءاف ےساو

 ٤ ردد راسا تاتا ۳ یک یراسو یکلرکت هب رعو تالودو ثالد

 ۸ رد هثسانعه تعقعو هدناو ۵0 هشت انعم هبط ٌهحار و شو

۱ 

 هودناو ۳ ۷ ردیللظدوحو روک هد هن او هدوص هک رد هنساتعم سکع

 كس 93 ةة انتو ترسو یداشو حرف ۸ رد ةا تلالمو
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 (ادرک ) رد دماجرب رح عونر ور رح سحر ۱۰ ردهتسادعء قر و

 ندیدرکر دهه بشم تفص ند ندیدرک هک ردهنساتعم نادر هدننزو ادرُف

 یراک داباربسعت هماودو هژرذ رلو>وح ا هقالعوب رد هدسابعم كعود

 هک رد زوت هدرخ یراکدید هرذ ( تاتفآ درک ) یدلواقالطا دخاعبوا

 رواوا ناناع هرزوا لیطتسم لکش هدنذوغن هلحرب ند هجاب یوتر كشذوک

 ابقاعتمو ی رد هدننزو درک اه ( درک ادرک ) روند هرارعع هدب رع

 ریغمو شا زوتو یزو (هدولآ درک )روند هر هثس نالوا هرزوا كعءود

 (دزاسهدولادرک ) روئاوا قالطاه هب ود لاوما لاج ازاګو رد هنسانعم

 هدننزو نازرا (نادرک) روللب وسهدرپ كج هندرر وه ود لاوهآو بایسا

 یک کرک هدوص قجصاد تبا هدا هنره یزوقا و شوقر د اک عونرب
 باک ههروجو یباک نابرب راردبا باک هدشوش بورداوط هدءب بولشح
 ( ندروا ربدرک )زد ةا نادرک ( هدنادرک) رد راک دارت بعد

 (ندخدرک )رولوا هیاک خدندکلیا د وانو وغو كنکیجو كا لاعاب
 نو قعلرد هاما اعم دن ندرک هدنزو ندرک درس هللا هدح وم یاب

 هدننزو رص رہے ( ردرک ) راردبا ربع قانا درک راب راق ردهدالق هک ناب

 یهردو یرمول یرعوب و رولوا هدنراکتا غاط هکرد بلص نیز لوا
 ك و ( د م زدرک )رد هنسانعم هبصو و رهشو روند هدورب ىل دو

 ندنددرک هدنزو شزرو(شدرک )رول واقالطا هنس دیم دون طخ *م ریس

 هتسانعم رییغد و قعزوب و ردهنسانعم كعود ندیدرکردردصه لخت اح

 (ندرک)ردیفاوک ارق هک (بشدرک) رد هنسانعم لیدب شمر هک هترواک
 ناولهب و عاشورارد قثعودیج هدب رع رد هسانعم نوب هدننزو نزرا
 (اثدرک )رواک ناندرک هدیعکیاو اهندرک یعجج هدانعم یکاوا رد هنسانعم
 یدشاوا رک ذ هکر د هنسانعم نادرک و رد هنس انعم محو شش هللاد جن

 8 راص هدنآ رالترود ەدە هك اکو روتط شوک و رد رعه حاندرک

 هکرد هتسانعم رداب و رارردنود بورو یآآ هدک دارب و نزود هزاس هلغلوا

 رون دهد هنسهر رع قحوحو ردقاهن وا یرلکدید هعاودو قال رفلرلح وحب

 هکرد هنسانعمادرک ( حاندر ) ررردتا قشم هکموروب یراتجو> هلک

 (ناندرک )رد موق یاٌورو ناردنقمو امظعو راک (ناندرک )یدنلوارکذ

 کروند هنس هب رع قحوح یا:درک ردهباک ندنا رادان یارعش مظن

 سم اس یک

 2 کرا $
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 و تن تست دا مت سس سیتی سم تحسین

 رود هخا هوا یرلکدید هماودو قالرفو راردا قشم كموروب هلکنآ

 نامز یخ هرزوا نیمز هدک درویلاصبوراصببا ردیسهزاب جاعا یطورنرب

 (ندب راخربشعشب ندرک) رد هیاک ندنام-آ (خرچ یان درک) رروط رتود
 كلبا ر رقم هنسشن ی اله بولآ هنن زوک لو ۷1 قعثاو هلحاک یوم

 رد اک ندکعا راذتعاو هناهب ( ند راخ ندرک )رووا دارا هد نقوم

 كن رف( كلدرك) رولوا قالطا هفحران ولع هلا نوا ( رش ندرک )

 هدنناذ هکر د هتک لوا( شکن در ک )رد هسانعم ثودو قجا هدننزو

 دایقناو ورترس بوک ا نوچ هدرفرب اهطقو بولوا یحاص تردقو توق

 یارعش مطن ( ناش کن درک )رووا قالطا هدهنام رفانو ه روزو هیلنا

 كرد iF فاک م ونون نوکس ( لک ندر ؟ )رده اک ندنارادمات

 رلیعک»ا طو راک روب هکر دیفدا عود زو هندرو (هندرک) رد هنسانعم

 هص ندوغالقوا راراحآ رخ هاکنا هکر دحاغا یرلک دلیا میعت هناد ره

 داعنعو میطءو كعا مضاوتو للذت ( نداهن ندرک ) رواوا نيلاق ندنآو

 ندکیا ناصعو بصوت ( ندرک یتدرک ) رولوا هیاک ندقلوا ملستو

 نکو روقوو رد هک یحاص ربکدو ب (تشرسنودرک ) رولوا هیاک
 ندناسآ ( ایم نودرک )رده اک ندهنسک قفاوعاو لاک و لیتو
 یس وکر شاهنو رلروصم رد یهوک مسر هدسننزو هدرب (هدر ۲) ردهباک

 ررروس هرزوا دغاک شفلنکیا نویلفب هژب دنمرب بودا قمح“ یک کرک

 رارد ید هدغعاک شفلنکیاو رردا تا ین ھا یتیدلواذفات

 | هدنتفلدنزاب و دنز هلباهحوتفم لادو هچ” یاز نوکسو ار حد ( ندزرک)

 ندندب زرک هدسنن "رو شزرو ( شزرک ) رد هسانم نعشدو ودع
 رد هسا ءم كعا هل غتساو عرضلو ضد (ند زرک )رد ردصم لصاح

 هد هلاار نوکسو رد هنسانعم ناعسآ هدنزو ناسکلف هلي( نامزرک )

 نزرا (نزرک ) ردك الفالا فالف هک رد هشب ادم مظعا شرعو ردتغل

 رغآو كوب هدخاع ردحاررب صوصح هن راهاش نارا هدفلس هدتزو

 ررردسصا زرطر هللا رز نوتلا هرزوا یرلشاپ بوی هنن رلشاب هلعلوا
 یرپ ره هدسحات لواو یدیا ردبآ سابق هدنراسشاب نا ندورک هک یدیا

 كردنا لافتا یدیاراوتسا راوهاش رد هلاد زوب ردق یسد-طروع هجرس

 كط - وا لوب لعنقوهدننزو لقنم رار د لق اکا رلد رع یدلک لد هناورشوت
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 هزره ( هزرک) یدئلوا قالطا هجات لوا هییشتلا قد رطب هلغلوا هنانعم

 لوا یرهز ردراو یشاب وب هدخاغ ردنالبی ططخم هجالآ عونرب هدثزو
 ناتسربط قع زرلا راد ضءب و ردقوب قار ردا تمواعم هک ردهد هبت رع

 رد هسا عم تسم هایس هدننزو تسال ( تسرک )رار دز رک هب هراف یلھا

 هدسرع رونلوا رعبعت لیدق لوکو هرق ندشاب هک شوخا رس نک یس
 ندوزفیل (ندونسرک)ردهنسانم عاب و قوب هد دنه ءال*ناب زو روید حاط
 هدننرو نوکعفش (نوتعرک) ردو زار" قورعم هکر د هنحانعم ناق هدننزو

 رد نوطسرف ېب رعع رود هد هک وا لوب رد +-ٌدسانعم ناو جدول

 یردارپ بایسا رفا هدننزو زپ تخم هللوهح یاب ( زو بس رڪ )
 نیش (بشاشرک ) ردتفا مد هل رع فاک ر دعای وب هنلتف كشوایس ردعسا

 مساو رددرتا نا ردیسالعا دح کالاز متسر هدننزو بسامهط ملی هبجم
 رای دنفسا هدننابح هدن نواوآ هاش هدننایح كن ردپ رد بسا مه ط ن وز

 بحاشرک (بشرک )و(فساشرک) یدلوا لوتقم هلکعا هب راح هلبا

 یرایخ رلتمرا هدننزو تسمرمس هلدا هه نیغ ( تسفرک ر)رده؛تاتعع

 ار نوکس (كرک ) زرد ید تسغر ردیعسا تابن یراکدید كورمخ و

 هب هلو لوا هد-زو حرعا (کرک)رریذ هناوبح زو وا هل سران فاکو

 بوطندنا بواب هنسهرشط كنه علق نالوا روصح هکر وند ه هداطو

 رعرع هلیسراف فاک ( 9 ردیا قبضت بوکود یهعلق هلا كفتو

 ءا ىلا ءتو هلاك“ قح عب ادبلا عدیمو عیانصاا علاص هدزو

 رددآ هبصقرب هدناجاب رذآو ردهتسانعم یهاش داب رب مسو ردن دنسانسح

 بحاصنکوزوو ار ۲ و هتساتسد عیک کو لزوب یا هلفاک رک (نکرک)

 بایسا رفا ردیءها ییاروت ناولهب ر هد-زو زو غب (زوکرک) رد هنسانعم

 ناولهب رب هد زو یورد (یوکر ک) یدلک هندادما هس و نار ند:فرط

 هتل زو وا هکر د هنسانعم یلزو وا هدننزو نیکع (نیکرک ) ردبناروت

 یسا ۱ راویسانعم شب هدننزو مرن (مرک) ردناورحو ناسا شهارغوا
 تولطم ۳ ردهسانعم باق ضابفلاو هودناو نزح ۲ رد هنسانعم راحو

 هکردهندانع حق سوق ۶ ردهنسانعم قاوا لات هلرلف یش ند رشک

 نکل رد هر ادناولا نالوارهاظ هداوه هدنوک یلرومغب رار د هٌغاص مکا
 (نایامر )ردا لب جلو بادشو همولا ه ردعچ تم را ص م 8 هوب
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 یف ناب هبامرک و رار د ځ دهام رکر وند هد هب ههلیا و هماج هلا دحوم یاب |

 شادراغا یو رادو یرلب>اص تاد رفء ردر وم هدهلازا یههدرک دار ۱

 هرګا لوقا یکساد ره هکر دو یىی قبرط رر ړ ا ناب هلا كاد رم :

 | (لئامرک)رلردیا رارکت یلعوب هح راغا كساد ماتر ووا د دجت هلق وكوب
 هکافس كاحهط نوعا قلخ تباج اضح هکر دهدارهشر هدننزو لاا رزع |!

 | هدنلکش یشاب نالبب ندیا رو مط هدنرزوعوا كموس ره بواوا یشاب ىجا

 || نیر كءدآ یکبا نالوا نیسیعت ھه تحطم موب رهب نوجا الط ہرا هضراع ۱

 یدنارر و توردشرافق نس ند بوسک نویقر هنس نا كنب رکیدو دازآ 1

 | (مرک ) زرد ر دینرذ صا خا ییدابا دازآ لوا یسهغاط درک |ا
 ٍ فید یتاحو كياحو تسحو ههم وا فرهخوروند هم دآ رمخرعس

 ردناقرنحم ناعضغشاع (نالدمرک) رو دهد هرا هننک ل سیلاب ءاقو دع4 و أ

 ناماسو ربص ییناةشاعو روند هرارج رو یلپ-شنآو یلتدش (ناو مرک ) ||

۱ 

| 

۱ 

 ۱ هکلاو هرولق وازوک قیص هدننزو ره »ر هليا هدحوم یاب ( رب همرک ) |ا

A %د  

 ها رد هنسایءم ههلباو ماچ هدنزو هادرسا(هبامرک )رد هنسانع» یحماجرواوا

 هیکلمروهشثلاث هلءافرمسک (یارقامرک ) رد هنس عم هامرک (هوامرک)

 الاد ولوم هدا و ردورادر هدننولكنسادرمهدننزو هلاسهد(هلامرک )ردیعسا

 نالوا « داضعا راسو هدقتلوفو هد تابتاراردبا لاخدا هرلمه رع راربد

 و دود دصاوا های وب تواوا اره هلن هک ان رار داف هلی هل من توراص
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 شالشخ هدوص هدنزو كدرز (كءرک) رولوا هاک ندناناب مت ناکلاسو

 : رواوا رص ءم ندنظفل مرکو ردیعسا نواو سر شا عونر و رود هب هلق

 ۱: هدنعابازاب هکر دتقو ترارخو یسا ماع كنوک هدنزو هک ەز ( هاکهزک )

 1 لو كمردو وا هک قهردزڏ ید (ندرک مرک )ردیماکنه راهن یا 1

 او درک رودکی و ترد راد ی و۲
 1 هدر ااح لباسقتم (درمسو مرک ) روئلوا رمد قع رقنق هکر ید هکعیا

 | دایداو ل مفاو عو نسحو تسسو تع“ و تنعو تحاررولوا لامعتسا
 ۱ درابی«بطال ره رد روو سا (خرج درسو مرک) 1 تعاعاو ناسحاو

 | ریتاموع هدننزوهمر (همرک) رواوا هک ندهیکلق ثداوحو ردبطرو

 1 راربد هنواق نشب یرابا ندعئعا وا اص وصخو ههو نشت لب احو

1 
 ۱ هلل دش و تاتش (هبات وخ یرک )رد هراثمم لوا یدو )رو دهرک )ر و د
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 هاک رکشاوودر اهدننزو كنل» (كنرک )روناواریبعت قاغا رای رقن ابر دفاعا نالوا
 . بهاوو تاحاس طا ضاق ترمطح ( رک ورک ) رد هس أعد هاک كدحو

 (هرک ) ردیعاس مسارب ندانسح ء.عسا هناهرب لدو هناش لج تالوسلا

 قلطء هدننزو یرب ( یرک )ردهنسانعم وسو تسد هلبااه ءافخوار حف

 یراک دید بب رج نو !ضرا تحاسم رک رده-نانعم كدواو و وا
 ر دقت عارذ شا اضرعو ال رط روئاوا رع رب عودرب هک نوسلوا ول وا

 رکو  نوسلوا هزادناو نوشرالرکو نوسلوا یک واهه غ لرکوروناوا

 یدنلوا نایهد-سهدام روند ناک هدیسراف هک نوساوا یسعاسوص

 هل 2 ردصم یاد ورد یرک ځد هنامز هبا زوتواو هققد یکبا یرکیو
 ندندهم یدب هدننزولادبا (لا رک ) رد هنسانعم قلوازویواو قل زون وا

 دننھ هک ف رظ یراکدبد ناکنب و درب هدسلکشقیط یصل شاز ود

 هلګ ردت بوئاوا عضو هرگاوص ردیکل وا وا وص رب تعم هد یرلعارز

 رارروا هه لوا هلقوبح ردنام"ر وج تعاسرب مانع E طظ

 نیس مح 2( كنسب رک ) رردبا كلاردا یترادقم كنقو رلندیشیا ییسادص

 یاب ( شی رک )روند هر او روتچ هل بسراق فاکو نو نوکسو

 كياح هدت اغ ردروناجرب هصق یرلفااو ی و هدشنزو شد رد هالوهحم
 راک ءب ورردباناس هلا هلکنرک لوب رولوا هدزهنارب و یروئاجو دواوا
 اب نوکسوارربسک (مودو رک ) شعد ردیذوم هدتاق هکرد هاکنرک لد

 یرع هدشزو نزب رپ ( نول رک )رد هشانعم تنایخ هالاد مضو واوو
 هلباواو حد ( هو وک )رربد داد هد دله رار داب وق هدي رعروند هتلع

 هکر وخد هدهبهمت لواو رووا رعت كالي هک روند هب همت نب هزکب هغاط
 شعلا بواب ر بص یراقارطو نون] ہنخر اجاج ند اهدص رومغل

 TE هروسکم فاک یناث باب ) هلواشا! یلکشراب و مروجواو

 مسا ندند-یشارک (شارک )روند هیاونا یکسا هدنن "رو داف (دارک )

 قاهراب بوتر لعن رطو قالهرط هدنن روندیشارخ (ندیشا رک ) ردردصع

 رولوا یدعتغ هدانعمول و رد هنسانعم قلوا ناشد ر و قاع طو رد هثسانعم

 رد ه+ساتنعم مرکمو بوو مرګ و زب نع هد تن "رو یماظن ( یارک )

 رواک هنسان»«یاغویاهد و رد هنسانعم لیقثو رغآ هدشنزو ناشن (نارک )
 هحاعا نالو ار کی سوبم رد هنسانع«یلکوب رخآ هلا هدح وء یاب (رابنارک )

 ٭ یحو 7
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 باسیعاو یلانءو لامو ردلماش ها وبح رغآ کوب و هتروع لغت یو

 راشخاو نسم هدساغ ( ناجنارک ) نوساوا ناوبحرتاس نوساوا ناسا

 یان ندض رو تاعابو ندرعف و 3و ول شەن ر لاح یهنکرحو

 الاح روئلوا قالطا هد هر هذولاب و روخد هد هبهنک شاوا را ريب ندنناج
 ید اوا قالطا هلیس هفالع ید داوا شن مع ردماعط یراک دید هلب

 مک یسوش واو رو وا ېک شاط هکر دهنسک للوش وا رغآ ( با ورک )

 رده نک نطبلا دعو ناهناو لوک | ( راوحارک ) روند هده هدا نا

 ناج شارخ ریوط قر هنلابوا یشیارب هکر د هنسک رغآ یلا ( تسد نارک )

 هک رد دنا وه مزو رولوا هاک ندوب هرق ) دود نارک ) ردنا ثاربا

 (تاکرتارک )روتلوا رع نامطروکو ساس ردراګ طظءلغ قاب دەر

 قنات یاب هل ادعا موجو لح هک ردن اولهد یحاص تاتو تارڪ

 (هاسنارک )رونلوا قالطا هد همدا ن زروروقوو ولرکللو هیلوا لر رم

 بحاصو مظعمو ره (رسسنارک ) ردهیاک ندهنسک هاحالاوو هر ىلع

 (تشرسلارک ) رولوا قالطا NOS عوشا و رد EE دوحو

 ہدوص“ له کو لبو رد هنسک تناژر بحاصو نیکملهاو رغآ یعبط 1

 عناقو لیمو روصو ردمدآ نکتوروقو (كسنارک ) روناوا قالطا

 ردرغاص کر غا, یتیلوف (شوک نارک ) روئوا قالطا هد ةب هسوگ
 ند رعهلوارغآ تيد هکر د هنس ی رافنو رخاف لوا هل اتش یاب ) هاعارک )

 هدا نمو ردهثسانعم تدغرو دصو ليم هدنزو هایس (هارک )روید سن

 رزک هالو مدانالفالثم رد هنسانوهرم عدو دیو رولک ل عاف عساو معا لعف

 ردردصم مسا ندندییارک (یارک )رربد دها رکیم یتالق هدرب كج هد

 قعوط ندرکاب و ندقااو ندلاو رد هئسا عه حوت و دصو تو رو ليم

 صال ەق هدرانعمو و رد دن رلادعم تاوصو هلج و لیعلو رغآو رد ةا

 نیسداد(نتسدارک )ر داعت-هلءو ندندارک (دیارک ) رواک لعاقمساو

 رد زد صم لصاح ند ند اک شدارک ) رد هنس انعم ك ا هدانزو

 لیمو كلا كنهاو دص ندیبارک ردیهام لعق ند ندا (دیارک)

 كعودو كسا لاصیتساو هلو 5 صو رد هن اعم قایق هحو و تغرو
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 هدننزو لاب رغ (لانرک ) ردهنب اذعم كابا ن ایغطو یب و قلعت هب رو

 ردیرعع لاب رک لاب رخ هدلوقر رد ه-اسانعء رواق هکر د فدا و |

 (جرک) یدنلوا فیقو هلغلوا هل یروهشم هلبا دمو یاب (زب رک )

 لصاح دلقارحا یرج هکر د رکدبد حج رک هل رع فاک هدیکرت هلب ار حذ

 هرو>و رده نسا: رو دمو یرکد هالادو ار نوکس (درک )ر واوا

 عاعحاو عجو كکر و روند هرود هدب رع رد هند اذعم هطرحم قارطاو

 رهش هک یک درکشواسودرکباراد رد هشسانعم هداب و رهشو رواک هنسانعم
 هلل ار قو رد هشماش» هاک رخو هب واو ردکعد شوایس رهشو باراد |

 (دابادرک) رد دن رلانهرولاو رتوط ردعراضم ندنتفرک هکر دفع درک :

 ناورشون رد ره ش یدب هدنسلاوح لبابنا دمو رد نادم ره ش مان 5

 درک روب نهو ردبارخ یعوچ ایلاح یدیا رودعمو نش یس هلج هدندهع
 هوست فلا (درک ادرک ) یدلیا مامتا یدیشج بویلغ اب ثروحعط یدایآ

 رادامار اد هدب رعو هروج بج «دیکر هکر د طبع بناوجو فارطا هلبا

 ردیلب هغر ے5 هکر د هتسانعع داندرک هلی هح ودم لاد (هدرابدرک ) رود

 روند هنسهراد نيشن و هکیب و تّص(یاپ درک )روند هعب وز هدي رع
 هدوه-« عضوم نالوا ترح لح لثموب لصا (ند درک ضوح یابدرک)

 قالطالا ىلع دود توئلوا دارا هدنعق وم یعتالوط ییفارطا بوبا ليه

 رلیدلیا باک ندعسالوط عطو» لمهن هدننص لاصعسا دا رب

 شاعوردعطوءنانلوارمسبغت قایوا ابف هک رود هنکک طوب ( ناردرک)

 شلزیدوجاو رد سهراد زود (و ردرک) رولوا هناک ندت>ارو هاثرو ۰

 ررودنلاص هن ززول نوعا تیز ناز کرو د هب هناک و هزب وآ :

 كجوک هک روند هضرا تارشح هد دزو هدنخ من ( هدنشدرک)

 زردیااویا هدنیمزرپ زو راز تقرافم ندضرا الصا ردرلناوی كلرمحمو
 ردب رغ صم درک هدننزو كس-رخ ( كدرک ) یک راکسجوب راسو هجثرق
 هح ردلوقر ردرداح ويب نالوا رهت 4 وا هک رد ه-:سانعم هک رخو

 هکرد هنس-اسنعع هلو رد رلکدتنا رعت قاتوا هکر دناهاشداب صوص |

 ردذوخ ام ندنوبیخد لدرکدکوت روناوا رم بعت یوا درک رد هاخفافز
 هک رود هک هروب یا عونر و رد هنسانعم ناتسح و فاو هعملیب و

 ( ارگ درک ) راد هناک هدناسا رخ راردنا هع ها قتعفو مدا ورکش

 + رودم #*
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 روشد لایرس هدب رع ر د کلم وک دارم هک یل ها رودم

 زاغوت و یاو رولوا ییهز یس ہذا تاکلموک یرلک دک كفل

 ردي دآ غاطرب ه دن | ردنزام ( هوک درک ) ردیا هطاحا نوع |
 ردندنعو نود رزام مخ هک ر ددا رمو هد زو هادمرک ( هنامدرک )
 رد عه داد زاغ ل ھم نان اربع یقالیل نا و یرء) درود

 نالواهدنشابلربد هکر د هنسانعم ونا ر دساکو رو“ د هنخدش بارک (اند 9

 یرلکدد 1 هکر واح ی مرق جعل رد هنس انعم خرس لکو روند هدصر

 RES (جاند ؟ ) ردروعاح

 هکسو روا, "را نوا لآ دع رک رد همقر ییشفو فورعم ( هماندرک )

 یسا اک راد ها E رسلک (یاندرک )رد هسا عم مت اخ

 وجویدللا م سفت هللا تال یو راضءب ردروءاح ی عرق یراک دید
 روج هک رد هنسا نعم ناک درک هدنن روو ی (ودرک ) روند هد هسه رع

 هةول فورعم ۱ راو یسانعم قلا e (هد رک ) ردشء یراکدید 8

 رد هنسامعم قاراو و یرک د ۲ رارد هدرک هلب رع فاک هدیکرت ردکما

۱ 

۱ 

 ه دمب رع رول وا رھ یتامق زب دو یعشر ار در دهبک لر ھو یرهو ۱

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 یسهشلاط دوهب هدفلس ردهجراب یراصر ۳ روند رودم هديب رع

 یمرکد 4 ژربدرابغ هدیب رعیدنا رارکید هش را رو وا نوحا ا

 عوتو هج ه یک ییبدصب قالوفو یییدصب زو روند هذبدصو

 هدزو ناهفصا ( ناب هدرک ) رد هنعانعء هاکنو قحش 1 رد هتساتعم

 یاتعم رد هتسانعم بحاص ناو ماکت هدرک رد-ک ر ندنا هلا هدرک

 هدرک )و( ۳ ۶ ) رولوا كد یجزوکو یک و یک ےدہزوک یسیکر |

 نیکسم هلا هع یار( ن 5 ؟)ردهاک ندیاتهاموند اتثآ (نودرک |

 قوا لرغو ردهنسان«لیدنزو یدنلوارکذ هک زد هنسانعع نژرک هدنزو |

 رد هن انعم قلعا ردد نمد رک هل.ا اررسک ( نتسرک ) رواک هنمانعم

 هنعط ردردص+مساو ردک یطامندنتف رک هلبافنوکب سوار رم مک (تفرک) |

 هل نهج وتو شازرسو قداس هب رحو قار کر دهنساشم |

 تمارغو تانجو مرجو هذخاوءو ردکر شمه دنس قفوصزوس هن هکر

 ااصوقلاو قعوطو رد هسا عم ربعاو است وطو رد هن رام

 رد ةا وط نوکویآ هکر دهانعم فو کو فوسخو رولک هن سانعم



> ۰ # 

 هرزوا یرالت كر زاس راتو الایوذ نعد رده انعم كمر و شاام هزاسو

 یییکز او ی رهوجو لجومزاس تامغن هکر دک ایا کیر هنوکرب یرلقمرپ

 ( هنفرک )ردهاک ندکلیا ضارعاو كءود ( ندرک تفرك ) ردناروهط

 مرجو رد هنسا-نعم نوء طم ردلوءةم مسا ند نافرک هدشزو هتشرس
 ردلوعف» مساخد ند تفرک نالوا هنبرلانعم فا کو فالو ءذخاژمو
 شعاقیطو شابقو رد هش رلانعم سنسخو لی ورساو قاستوطو
 قارزعو هب رح ( ندر هفرک ) رده هسانعم داغراوربسجاو رد هئسانعم

 هتف رک ) رد هنب رانعم كلبا فاذکو فالو قّقوص زوسیه اكو قماش
 زولوا هایسو رودم رد هلغ جون هلذاک ریسک (رکر ک ) تکاسوتماص (بل

 رهشرپ هلیجو یناتح یاب ( جک رک ) رد ردم رجرج یدیدرد هل راضعب
 هرحا یرب یرب هلیسراف فاکو نو نوکسوار رسک (كنرک ) ردیدآ

 1 ردهنسانعبجاو دنزوروشک (رورک )رد هثسانعم شلروبقو شلوکوب
 یاتواف حف ( شاترفرور ک) ردیلدافم نکعرددوحوء عانع یافت راو مدع

 هله جور بولوا ندنتاذ یدوجو هک رد هنسانههدوجولا بجاو هللا :انثم

 هنسانعم دوجو شاترف رد هلاشرع یراب تاذ دارم هل وا ربذااىلا حاتح

 یتوط هل یس راف فاکوار م (ناکو رک ) یدلوا ناس هدنسهدام ییبداوا

 ( ههورک )ردهتحانعم د-ءعو لوقو زرد دور کرد هن سام نهرو

 شلراص هدالکش هڪ هدنرزوا كلا هک روید هدغموب کالا هلن ااه چ

 قلدصاو قعاشا هلح وفم یار (ندب ورک )روند هلرصت هد رع هلوا

 كابا بلق طور هب كن هن کر و كعا تعاطاو لویقو كلبآ ناعاو

 رد ه-؛سانعههد-هع و کود لاه روهظو SAG ؟ )ردهش رلانعم

 اد یر د رگ ل مس یراک دید ظرق هدب رع ندشنعون نالرغمو

 لدو یدناوا رک ذ هدنس هدامردعاق هنماقم طومالب و یزام هدنصوصخ
 رد هسا ءم لکشمو جوکو راد ید لاب هدب رعرد هتسانعم بلقو

 (ر هرک ) ردزام ینعموب ارهاظ زار د اشک هرک هدر كج هبداشک لکشم

 (دان ر هرک )رد ۵تدسانع+ لاثذو رارط یبهسک ناب هلی هدحو» یاب من

 هلابقا هاجو لاو لامكنابند رد: ویئد راتعا دارم هک عود هرزوا لب

 کار ابدار رم دان رپ هر ؟ هدر كج هد هبا نوردنیکع و باق دع

 ( ندز شوکرپ هرک ) رد هنسانعم لکشم هرزوا لکشمو کود هرزوا عود

 هک دتا
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 لار غصت ةادا ( هعدرک )ردکلک ندرشلاو قعا قارفاص هتخاس

 ماطحعجو لامراخدا (ندژهرک ) اتم هرغص ۶ لوع کود كحوك

 هدناسارح ردا عور (ناذر را )رک اک ن ی یایاد

 روند هر هده ع نانا وار« .ھت زب هدانا م هلن اهرمسد ) تشوک هرک) ردقراعتم

 ردا هد هللااه د دز رد هنس ءم هڪ رک ( ههرک )روند ددغ هدس رع

 هلا بدم و ار رک ی رود جد دموغوب و هب هدعع نالوا هدنابنو

 نسر وطرواوا یە یرکو رواک را لءفهدانعهوب رد هنسانهماکی و داعا

 رد هثسانعم ندرک و نوب ورد هنسانعههدععو کود هالوهګ یاب و هنسانعم

 ردذوخ ام ندنوب ځد هاکب رکو ردیگ سه ندنوب نایب رک رود دیج هد رع
 رد دن رانع قر هیلغاو ناغالغآ رد ههشم ةفصهدننزو ناب رب (ناب رک)

 (ندرک نماد ناب رک) رد هش رانعم لوک و نکلوک نادنخ هک هتن

 لاب رس هد رعرولو اق الطا هکلموک (نناب رک )رد اک ندک غا هال
 رولبکید هن راهقاب سابلوالثم یدرک و روک هکروځد هب کتسو ل واورو د
 قلعو هسسدو هعدخو رکم رد ردصم مسا ند ندیسل رک ( شو

 ردقغابرومغددا ره هک یسلعا كناوه عب (اوه نتسب رک )ردهن ران
 هدنکلوج ناب رب ( هاکیرک ) رد هنمانم سیرک هل ( هسا رک )

 راه هلا هد یازو هلوهح یاب ( هزاوب رک ) ردر نالک یوی كلویق
 (هوب رک )نوساوا میس نوساوا هدالق ردد زاد وگادکر د هتسانعف

 (ردهدنرک ذهمو<2*یفاک ث وقف راب )رد هتسات :عم ولر ؟ِن ]وا رک دهد هحوتف ةه

 هل رع فاکردیدآ یاحرپ هد درس نازغهدنارا هدشزورپ (رک (

 هک روند هزوکطكاکرا ۱ راویسانء«یدب هدننزوزادک ( زارک )ردروهشم

 ندندبزارک ۲ زلوا یسوزآ هکر ون د هزوکط یشید كوخ رواوا یسوزآ
 نشود E رعم نادم ضعبلا دشع رد هدمانعد قکاص ردردصء سا

 ل ۳ رواک لعاف مساو یا لە ەدان ءمول و روئد هفعاصوشر د هثبالآ

 یراکدید ایج كراك هدندنع راضعب ررونللوقرلیعحاب هکر دتنآنانلواربمت
 تر ندنر هتفلح زومد نالوا دف ظ ینا رو رد لود
 ندنرارح ۶4 رازک وسیرب دلکنآ بولوط ی لوا ییعلوشر د ندنف رطره

 ه رواوا ضراع هدندالو نیح هرب ا سا نالوا ٿداح

 و هفالعانغا رولوا هل ارارفاسم هکردقدر یصب ر راطیزغا



 1 یراکدروسكشا و رغص رک ردهردنکو ا 31 رد راک دد قام دیک ری دزرک :

 زان هدشزو ند رامش ( ندب زارک ) ردرپ زسخ تاکرا هک رد ھاسا نعم
 ٩ ( نا ارک )رد 2 ماه كمرو ینالوب ییلاصو قعاص هل تهج هوشو ۴

 ررید روئس هدب رع روخد هب یدک هلی ج (هب رک ) ردد هبرک |

aga 
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 قعازوا هک رد هنساز.م لا ووع ۷ روند هد هنفعوح نابوج یر

 هفصندندب زارک هدنزو ناسارخ ( نازارک ) روناوا قالطا هروالدو
 ردلعتسم للو ند ند زارک( دزارک ( رد اناج عه نامارخ رد دهم

 ددیدآ یتاربا ناواهب رب (هزارک) ردلعاف مسا ندند زارک (هدنزارک ) |
 زارک و یدلسبا لنقو یتاولسهب مات كمایس هد هکر ع مان خرهدزاود |

 ۱ (اب رک ) رونلوا ربع دهد هک روند هنسدتسد هلغ شل هدنننرو نابش

 | ردنا با فورعم ساب رو رداد تعول ساب ر هک ردزودنه هلی-راف یاب

A)۳۳۳ آ  زارطو زاکمو ناتیع  
 ۱ زررج رد ه-:دانعم م-هفو انادو لرز و رولک هاشم رداهب و

 رووا رعبعت نیغشاط هک هنطارفا فرط كتمکح هک هلوا مولعم رد رعم

 رد-درګ ندنوب یرلکدید هزبرج كموع الاحررد یزب رجو یزپ رک |
 در تمکح سد لر دتدالب و دوج ردف رط ناصعت هک هنطد رفت فرطو

 ۳و هر اسم كنم دب هلیحراخ فاک معضواب ج ) وکی رک )ردتنادع

 یراکدیدیتوا كتجو یتوا یدک و رددیب هب رک هکر دهسانعم وکب رکو
 هدندقوم كلیا تغارف ندهلبحورکع (ندنکفالغب زا ه رک )روند هلابل

 یحاغا نوقروس هدیک رت کر د هنسانعم طیب كنم (د-- هب رک )رون د وس

 دب هب را ۲ هدلوقر ردن 9 معاص هدژرابدو رار د توکس راقوقو

 یدک یکچج رولوا یون یراصو ضا یدکنآ ارب زرد عولرپ ندنوب
 یتوب راضءب رارد جد یریطدب اک اورلیدید دهب رک هلغلوا هش هع بح

 ندنقرو یککج ردب راکدید توس یتاطاس هدیکرت یدتد یب رب قالخ

 نوام ها ضا وداوسو ترج ییرجوترف هوردةدیلب وردیارو هوا |
 | ید قالسیا ردع و ید نوا توکس ق واط رده ګار سوخ هدعاغو |[

 ندقعاح هری وزو هيحور م (نتشاد نام "ارد هرک ) رد دنعو تو ت

 قا تسخو 2 ءوزوا لاک(ندرک نادز رده زك )رد هاک |

 ٭ ردهباک #



 نوسان ىن

۳ 
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 ۱ ردناب ناوارب ع یییرب رب | هکمو ینا هک ( تشد هر ؟ )ردهیاک

 || هب رک )رد باذکو رو ښځو راکهولیحم (ناس هب رک ) زربد رخذا هدیب رع
 || ناتسجرک الاع هلعحو ار ن وکس ( جرک) ردراکدا لوا دو ( نوک
 هکر د سانحه هے رک هلیسراف ج ( هحر ؟) ردیدآ تیالویرلکدید

 اف ست 8 ۰ ۰ ۰ ۰
 اه
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 ِ ( نتخرک ) روید هد هسې وق نادنزو هزیاو معلو رد هرڅو رالاتو تخ
 هدننارو ساجر (سادرک ) رد هنعانعم رارفو قج اق ردیف ننګ رک

 | یاز (دنژوادرک ) ردتخا هد هللا هد نیش ردهنسانءمرادضو راکتسو ملاظ

 ٤ رد دژسا دهم ی رادقآ رداهب هکر دیفداعو هدنزو دنکف ادرک هلسراف

 | (لبا زدرک ) ردیدآ ناولهن ر صوصخو رددنسانعم ندنکفا ندنژوا
 | ةصاخو ین دیا یساروالدو جنوط رداهب ( رک درک )رد ناتساد متسر
 ا هدرخ هبش ه ولادرز هک هدرک ولآ ید (ولآ هدرک ) ردیایسا رفا نبا مسا

 ۱ نوکس (زر ؟) راد كم راه راص هنعولر و یک کب راناحرد۴, را روددو

 || ندزوبط یدیاقهوچرب ندروهد ردحالس عونرب هدعلس هلا د یازوار
 زرد جد هتسوقوص كسدو هنلا نواهو هنموح حاغاورواوا لوب

 را هحوتعملادو یاز نوکسو ار حق ( ندزرک) رد هنسانءهم لحر تلا ازا

 || نوکسو ار مط ( مزرک ) رد هسانعم كا جالعو بدو هراح هلبا
 ۲ تساتشک یرادب یرابد-فسا ردا یسادنرف ن وال كرا دنفسا هلءاژ

 | ثعاب هننمکح نادنزو سح هدیدم تدم كرادنفس | اکا رع ههاش
 ۰ (رک واک هبز رک ) ردقعوح رودد هک رد ده ررک ) هزرک ) ۍدلوا

 نکیا لتفط نود: رف یدیا هدتاکش یشاب یرغصوص رد نودب رف زرک

 | «د-لنام روارب یتودب رف بودیا فوخ ندنروج كا یسهدلاو
 ۱ روک هلیدوس هکيدیاراو یرغصوصرپ و یددا رواوا هلبا رلثاب وجیدافص

 ٩ هدنلکش یسهاک ك جد نود رد یدلبا لاله یرفص لوا لا ىدا

 ا هزر ) و ( رهحواک * هزر و یه هلکناو ذاا زرکوب

 رکی واک "رک ( شبه واک *ررک ) و (رسواک "هزرک )و (راسواک
 1 حالعو ربدنو هراح هدسزرو هم هلءار حق (ندب زرکر رد هتسانعم

 || رد هن-اسعم تعاحوقلحآ هدشنزو سر (سرک) رد هسا هم كلنا

 ١ هحاص قح رویقو رد هاشم هکلو ساب ورک نالوا هدندب و هدیاولاو

 ۱ ری كنحرو كن راب راق هرشط الاخ هک رد هتان چد دب یودو رررد

 دیک اب کم یا ۱۲



 ات ۳ نجوا هر ر دوس هعط3 فلز یرلکدتا

 صرح زو جآ (ےشج هنسرکر) شااررد لکاک روک هز ؟یدتشنا

 شمقبح ند الغو طعو هجا توري صفو رد هک یرجو لیتو

 فسوب ناردار نانک (ناعشج هنسرک ) رونلوا قالطا هدههنک

 | ردرعر صو“ هزاتسدنه هلا همهس هک رح (نایسرک ) رد مالساا دلع

 نام هلبا رغصاارح شاط وب هددمان راجا راردیا لامعتسا ریسک ا لها

 لاین هلا ه٥ نیش (لاشرک) راد ردراورجا تبریک هدن آراردیا :
 ۱۳۳۳ اناما تا ها دروق رور واجر دسرو |
 گا ردروناجرب دلوتم ندلاقح هلبا وبآو ردهلسفاک رسک تغلوب ضعبلا ||
 لخسکیاو دلوتم ندونآ هلبا شحو راج رواج وب یحاصبولقلا ةهزت |
 کر ار نوکس (كرک )ردیاناسب ود رواوا راد هبصح دن دناکش |

 نیجرکو ک اب ردروناج فورع» ندعابس ردهنسانعم بنذو دروق ۱
 دد نفد هرتشا لیغآ ن نو. هو عفاد یناناوم> یذوم قیادت هسته وک

 ندقالنوا قیلع هغ النوارفص نیر وڏو ثروم ن ک اله كراذویف |

 ییسعتو راض النوا ندق التوا لوا را هساربق ندنرافج ردهدام یررغص |

 | یرابراق لوبت هرزوا لوب و بلاج هناکم لوا یر هراف ندنف ارطا رو |
 كرك ) ردحالصو لص نالوا هناقفانم ( یشآ رک )ردعنام ندلج

 دانارتسا کالا 2 هلیسراف قاک ( ناکرک ( ردكم روک هلا ودام (یانغآ 1

 _ تشدو هواو ردد ورم هل ءا ناح رج نالوا ییرعم الاح ردرهش نالوا

 نالوا منداوخ تالا راد هلو نوکس (حاک رک ) رد هتسانعم هزاغمو |

 نوکس (واکرک) رد کر وا هبهدلب لوا راکرت ردب ردم ندنوب هیئاجرچ |[
 كرک )رد اق قابا عونر صوصخ هنب رارطاشو هن رایعاس مع هلیاواو |
 ندکعا بولغمو رسا CD رد هک ندرساو قاسوط (دش ٤

 ردشد ورو هعورب ناثلوا بست یکشادروق هالاد چ (ودالرک ) رد هاتک

 | كرد رولوا مت زوب هک یکنردروت ( هزدلرک ) روشد هلوره هدج رع |
 هلاک ےض (رکرک ) روناوا قالطا هد هب هءاج نیسلط او رد هنسانعم یدامر ١
 ( ےس نيچس رک ) رد هسانعم قکدروموهو یعدآ ند تلا قدوت زا

 نداد (رکنوسف كرک) ردهانک ندرداهب و بلاغو د-ءروزو یوق ||

 قودعمو رد درو شرا( حس ی ا رواوا هر تاک ید ندکلفو



 ر میخ زا

aica یو ساق a Aa 

€ ٩ 

NEGAردهنسانعم لاد هلفاک ضو! نوکس (نکرک)  

 نی زسفلوب ماکس هج وخر یس هلسبثس یادغب راد كيرف هدیکرت
 | هکر دیةفحم جاکر ک (جکرک) ررابب والب یکروفلب ندنآو بوتوا هدشنآ |

 5 GENE هورفو 1 ۲ قاطع هد زو هایش رم ) ا ( ردععارا 2

 بولطهو رد هثسانعم باق ضا مقناو هودناو نزح هلیار نوکس ( مرک ) |
 کلا کرد دتا وم حرف سوو روند a 0 س ندرشک

 نوساوا روهد رو“ د هعزاخ لوب هدنزو حماک (حعرک)رد دیاص

 دبش هراذآ ییا هلبوط بوغاق هتنشاب یکیا كنه وط نوسلوا جاا كرک |

 | وب هلو نو نوکسو اررسک (جرک) رولوا ربت قزاقشاب راردیا

 اا رواك هنسانعم هشوکو قحو و رد هدساتعم میش نیجو قشرو و |

 ردنا هد ها ارح رون دزرا هدب رع هکر دیعا مو ندسنعو ڭا وو

 كلر هلفلوا ترک لح راز ردیف راز رک هل. ار رسک (راجترک ) |ا

 رب بیعت شا لدو (ر شد رک )ردالرت لدا كوتلح دارم روا وا كد

 | لتیشح كرل ههاوج هلون ن وکسواررمسک ( هدنرک )ردم ناثاوا |

 روش د كالا کوش هد رع رردبارم-مآ وکر وس رار د هوبا لحهروس :

 (سورک ) رردیاریسفت هليا هدنوف ینوب ردهاک عونر هلو ح(هنرک) |
 هدننزو غورد (غورک) یدنلوا رکذ هکردهنسانع»سرک هدننزو سورخ

 (ناک ورک )روئید بذک هدب رعردزوس نالب و نیسلصا ہک ردیفدا مو
 هدننزوءوتس (هورک) رد هتسانع» لسانت تلا هدننزو ناشورخ هلیسراف فاک |
 هلرااه حق ( ههورک ) روثد موق هدب رعرد هشسانعم ه-ناسدا تعاجچ ||

 بوط لرکویناموب قو و یسهلاوزریجن كرک رد هنسانعم هلواکو قاراوپ |
 موقو هفناطو كواب و نوسلوا یب وط اولحو رکش لرکو ینیلراوب ك نفتو

 ینارو صح نالوا سوایس لتو تعا هلبار مع ( یورک ) رد هنساتعم )

 ردیففحم هه ورک هلباار مط (ههرک ) رارد جد هرز یو رک ردا
 دیدفو رونلوا رببعآ نک روند دنغاموا ماج هدنزو ناب رع (نارک) |

 صالخ-ا ییهنکرخآرابو یتسغ ند هیلبر هکرد ه-اسانعء لدب و |

 تح هلوسراف ےج ( عیب رک )رارید هک اکف رلب رع رد ہنس نالہ رب وهدننعض

 ملو رده: سانع هش وکو قحوو روند هر هطوا رم ہو هل اودو
E ERE ۲۳ 1 



 روند هد هل ود نالوا اَلا س وہ بو صوم هرگا نادئزو بانو

E,هد هنس هلاوز یرکشرش و رد هنسانعم رک هدسننزو ہےاک (هع  

 ردهنب ان قءرچاقو قجاق (ندیزپ رک رارید لازغلا بەکر اب رع روند |
 ردردصء عسا ندنتخ رک هکر د نسال زب رک هللا هګ نيغ )ل رک )

 هکردیذدا رهو هدننزو نت رک هلبااف (نتفش رک )ردهنسذءم رارفو قجاق

 یسراف فاک لصتم هب هبج* یاز ناب یصتوا )رد هنس اعم قچاق |
 ek لوا باب رد اسم تا تغا حوا شا هد ابحوا هکرد هدنتر

 عارذ هدنبرعرد ه اسالم هزادناو نوشرا (زک ) (ردهدن رکذ هحوتفم ||

 قهرا (ندب رک )رواک ما لءفو لعاف مسا ندندب نکو رود
 اف طلا ةرک هنس و افرطهدسد رع رود هد هن> اما نیغطاو رد هسا

 رواج یراک دد یول ندنسدج كحروا ردف ورعم یشع نیفلبا رارید

 ی هنرواو هبا یبوا یکیارازرد هدهقوارمدرغو نسکلن و ردجقات هم رهز |ا

 ه.نزکو ی رضا هدننزو اوه (ازک ) ریدزک ید هدیکرت رولوا ها |
 باتش هدشزو ناتسد رازه هلسراف فاک ( ناکنر قازرک )رد هنسانع»

 (هوارک ) ردهنانعملوا دوب هللاواو (ناکن روازک ) رد هتسانعم لیحلو

 ند ندب زک ( یارک ) روند حدوه هديب رعرد هفح هکر دهتسان»» هواک |ا

 ندندبزک (دیازک )ردیهجیارک (نانازک ) رولک ید رها لعف رد هغلایم

 قشارب و بساتمو قبال هدشنزو شزاو (شیازک ) ر دسلبقتسم لعف
 (رزک )رد کنک د كحهروس كشاو رهص هکر وند در دنک واورد هئسانعم 3

 ندنول زرج رد«ریسیرلک دید شواه هک دادی ساق كدرزهدننزورط؛ |8

 یسمربص كیک هکر دەری زرس مسا هلی ار فو از مع ( هرزک) ردب رم
 یوتسم ردهزادنا ع وئربفراعتم هدناسارخ (ناکباشرک ) ررتاب یرلکدید

 ردکسکاندشرا قم رب هدلوقر ردرادقم یشرا قع رب كمهدارب هما

 هشوک شکابو ردرقاسهرف هکر دهنسانمربق هدثزو فذخ (فزک)
 هده وص هايس یرلک دید داوص فرع داوس یرلفدروا هشعوک كرابعویقو

 راض هد روئد ه هنسا ندیا هقناذ رییغآ قلطم هدشزو كع (لرک) روید

 رولک هنسانعم هدزامرمس شوط قوغوصو رار دبا لامعتسا هد هنو لق |

 حد (كزامرکر) روث د افرط هدب رد ردیح اغآ نیغلبا هدننزو مرع ) مرک )

 رواد جدا لئالا بحو افرطااةرع هدب رع روند هسنشع نیغابا هلبا از |
 ۳ تو

 هک یاب



 سر
 (تالمرک) رد ها رام هدنرو وااتعش (وزامرکر) هلا ا از یا

 (دنرک)یدنلوا رکذ هکر د هنسانعم ناکیاشزک هلمال نوکسو ميمو ازرسک
 : ۰ دزو دنزرف (دننرک ( رد ۵ - سانعم تفاو او ررمص كو دیک. | ۱

 1 هکر دهرا سا هدشزو هنزو (هنرک) روند هلاوح ولع هلبا ناص

 3 ردعقان هواة ساسارار د هرګ الا رذب دم نا یرلکدید ت دید ناسا ۱ ۳

 | هنس یروق ین رطروشابنرطرب نهد كاخورتاموعهدننزو یترذ ( یتزک)
 زانا هدنران وک شاق روند هغخاب یروق یزارب و شاب یزارب اص وص خو

 1 یرلق دلآنداناعر كلاءوءالو هنس رھا هدننزو تیلش (تس رک )رولو ا« دتوو

 || جارخ یراک دلبا ذسخا ندرايمذو لاوءا مشعو هیطرا جارخ
 : نیح حار < ناقاخشهک *رروب موح سه یاطا حش هک هتنرد قدس ا

 1 یرمست «هتلغک نا 5 نیش رف ند تب رک سصیق شهک * دتسرف

 هدشنزو دیزپ ( دیززک )رد رعم ندنوب هبزج ردروهشم هل یف كل و
۹ LIS 1 زا 

 : لیطر و تورو رد هنسا ء۵ ناغهراو هی دهورد یصام لعف ند ندب ڙک :

 | هد-زو ندیزو( ند: زک ) رولکدنسانعم تبد نک مودو ردهنساسنع |
 : هک نوساوا هلا EA کو هلبا شید رک رد هثسانعم ققوصو قمرصا 6

 ِه دم عفو تو نور ها تا آ كرکو ردیلعف نرتعو یرآ

 مس ندندزر :o) نک) رد ه:عانعم كع | یشاحو فوخو قفروقو ل

 ۳ ا رد هتساثعم راکشد و راکاب هدشزو ر ذل CP ک ) ردلوعفم ه

 :ai) کر رد هنسک نالوا هدسنلایا هب رم لاوما لصحو یراکتءذخ |

 | نیرلبد یناوارلبجرفاب هکرد کج لو و نوزوا لوش هدننزو هز
EZ3 نرو قیمت دن وزرا مت ق8وط رار دا روح بوک ود  

 قارداحوردیف رع نزع هزاغم ردلح نانلوا عضو هز رخ هکر دهنسانعم |

 هدننزو فالخ ( فاز رک )رود ن س هب رع رده: :سانعم نادندو شاد |

 قوحو نودا وا هدسلعف كرکو هدا وق رک رد هنسانهم هدوهب و ثبع
 (شیارک) رد هسا فازک (هفازک) ردهتسانعم باسح یو دح یو |

 د هتساضم شبازک ناشاوا کدو و دن الف
 اص E هبقاحو قا کوک لوا هلمال رکو از نوکس

 0 کا (ردهدنر ک ذ هروسکم فاک یا باب) رار د هد هز ق ى صو نیل او 1

 لک و هاو شود هنسورک یواروشد هشازبلخ ع ونرب و هلوا نوزوا



> 
 سس سس تبسم سس سس سو سست نیم تب کا

 راک-ثیو راکاپ هلبازرسکپ( رب زک ) راردبا كح طاغ هدکنآ رواوا

 روش دهد هن راکتمدخ لصحو ردراکتمدخ نالئالوق هدقانا هک رد هس ام

 بوناوا نیسیمت هکر راردبا ریسبعترب زکه د وکر ھ هدزاراید عز الاح
 هلايا اسو هنب روما كنب رانا یوکو هنامدخ كرارفا م ندیا دورو

 یشاوصو ردا ماع ۵او بس لوا هنصوصخ یساداو عج فيل اکنو

 (ردهدنرک ذ ههوعصم قاک ثاات باب ) رد هنا ء۵ سسعو ك-:ھرسو

 شقو رار د شل هماعرد هنسانم» مارش هدزو راحد (رارک )

 یرلما م نسرواب والب و ها ادتآ رلروصمررد هنسالورهر وصتو

 لععاف مساو ردصع مسا ند ندرازکو راررداوط هدسعب بوکچ هرزوا
 ند ندرارک هدننزوارادم (ارارک )رد هنسانعم موتور واورواک را لعفو

 رد واس تعا اداو كمهدوا هدئنزو ندراعس ( ندرارآ ) رد دعاه

 رروصو رلغافنو نوساوا تناما رکو زابع لرک نوساوا جروب رک

 ردهنسانعم كمکح ر وص یالویهنسرولب والبو هجا ر وصتلا لب
 ) شرازک )رار دا مط نوردلوط هرکصندنا یئروص نالوا دو صم

 ریست و حرشوژرد دمرو شود دکر رد هنسانعء اب ور ربل dl او سس

 (رکش راک ) رولک ردصم لصاح ندندب رازک و رد هنا حاضلاو

 ( نشرازک ) رده رانعم قایسو یدوعو غایعورمسءو حراشو ربع»

 را ( هما شرا زك ) رد هنسا م راک هل و و نیش نوگسو ۱9

 رررد جد همان راک روید هد هح رش نوتمو 6 رفت و ردهمان

 رد)دافمسا ند دن دارت (هدنرارک ) رد دتساروم عاش راک (هحان رازک)

 ( همان هرازک ) رد هنسانعم تدانزو لضفو رد هنسانعم شرازک (هرازک)

 كابااداو كمهدوا هدنزو ندب راعس ( ندب رارک )ردهنساشعم دمان رارک

 تقبعو قعماوصو كمکو رد هن رلاذعم كا مالک غیلبتو كلب وس زوسو
 رد هش رانعم كمکح تروص یال ويه ر وصتلا لبق رودعو كما

 قلابح هلقاناولا هل راه یاز ( رازک) روناوارمیعا كنر | هدننب راروصء

 ثداح هلیبس هضراعو محور راسوهناسناهکردکغا بارطاو كتبدو

 رد هنساشم فازک موق ره (فازک ) یک حویذسع بارطضا رواوا

 رک ك یر رف هو شا هک روغید هبهردسک واو



۳ 
۳ 

 روا وا هنساصم نسردناراسخا هلا لج هال طط یا رد دشسأعم هد ر 51 2

 هک رد هسا( وع رق هدانز«قذح ED ردینارا ناواهدرب هدنژو مدرهد :

 داوص كرليع ویق و هشهوک شتان و ردغتص هايس نالوا رول راس هرگ 1

 هد رع هنسانعم ناد هنیچ ینسرو شوق هلیسراف یاز نوکع(ژارک) |

۱ e 

 ررکر ۵ _.ساتعم ششالوط ردردصم لضاخ ند ند کب هک رد هنحاتعم (

۱ 

| 

 طب

 هنر هرکه 0 ۲: ِ هس اده جالعو هراحر دفق ر نک هلاز رسک ج

 لسمف ن رد ندر 5 E هل از مجد جد هدلوا .یانعەورارىد

 كعنا رسد و حالعو هراح هللاد حقو ار نوکس ) ند رک ) ردلقتسه

 هد دحودقع هلاز نوکس ) قرک )رد هما ريل ههان را رک رد هشسانعم

 (CES رد دن تأاتعم تا هیت ته فر حورش» 3

 هدب رخ هک ر نيعسا بار و رووا نقع هد رک ورد یضام ل 5 ندندیزک |

 ردب راکدید نوب وا هدنب رخ و یو واتوط روط هديکر ر اريد ځد دانمو |
 كلو دنرواو كمع“ (ندب کک )ر یدلوا نایب هدنس هدام رکب * رح ٤

 ردلو ود ےسا رد ندب رک (هدن رک )رد هسا ہم كلبا رات >او یاتهناو

 هد رخو ردیفدارم صوصحی رد هتساتمم قطصهورا و ينم

 رد ةنساتعمجالءو ەر اح هلءار رانوکسوازرمسک ( رب ک )روتید هد هتتسقا | ِ

 تی )و دیفدارح یرورمصهدب رعو ردکءد حالعالو راحات ( رب را

 ع و.طعو بنهنعو هدب نک درو ن رس (نزک ) رد هنساسعء رب رک

  eردل- 1 ند ندد: هک هک رولوا یخ هدس ۲

 ۲ ( شنب زک )رولکرما لعفو یجدیا راتخا تولخ یی یک نی زکتولخ |
 ۲ (نیرک) و ( هس نک )رد فدا ره تبصاخو رد ردصم ل Ê ندن ا :

 یا هک ردهدنعسر یسراف فاک للصم هیسراف یاز ناس ی رب نوا )

 (هدرآ ) ( ردهدنرکذ هو وند فاک لوا تاب ر دلش فل ترد هداب

 (رد Ik هم وضع فقاک ینا باب )روید هد هر وص هام یراک دید

 تاالمو نزحو ررد قبلا هريش هدب رع رد ره یراکدید حاغا هرق 3

 فاک لص هب هلهم نیس ناس یجکیا نوا)رد هتسانعم بل ضا ناو

 | فک نوا بای ردلعسم اکو تفغل ییرکی هاب یکیا هکر دهدنعسر یسراق

 رطنم دو حتو نیکرح هدشزو تس (تسک ( (ردهدنرکذ هح وتعع



> ۱ ۲ 
 سک ) رومد هنسهروذلق تاناویح هدننژو هتسد ( هتک لرد هتسانعم |

 فاک یا بان ) رد هساتعم قازسفشقا و تالنکر ح هدشزو قسد

 ندندراذگ هک رد هتسانعمراذک هدننزوراحد (راسک) (رد :دنرکذ هموعصم

 ند ندراسک و یدنلوا ناب هدنسهدام رواک ما ل-هفو ردردصم مسا |ا

 ندراذک ( ندراسک ) یکراسکعو راسکیع رولک لعاف مساوردصم مسا

 هل ارش نیمه رد هنسانعم لوانتو كمحاو یدنلوا رکذ هک رد هنسانعم

 | ( هدراسک) نملوا لامعتسا هلبا یرمغو هلبا بآ ردامەتسم هلبا معو
 هکر د فدا مو هدشزو خاتسب ( خاتسک )ردلوعفه سا ندندراسک

 ر دکعد تسدگیاح ( تسقد خاتسک ) رد هنسانعم روس>وایح یب و بدا یب

EEAےساو ما لسعف ردر دصع مسا ناب نادر هل تو  
 "کو شو ءاضس کوش هکر د هتسانعم دیفس راخو رولوا ید لعاف |

 (ندرتسک ) ردکلنکیت فورعم هليا تکوش ابطال | نیب رارید ید هکراب»
 (شزتسک) ردهنسانهمدیععو شرفو كم هشودو قعاب هللاد حذو ارنوکس ||

 وام ن رزوت نا هدشزو مرگ ) مهتسک ز طاس و شارف

 هبهنسکلوا (راهم هتسسک ) ردیعسا لیغوایخد رول نم مهدزگ ورد رهچ ۱

 نزوس كدرفر و تولوا یلاا الو دیو یب هتشاب یدنک هکروناوا قالطا |

 هدس رع هرو بوشا بلسم 2 یس هود دلاص هدر یکدنکب نویلکد

 روند لاله هدج رع هک ردیآ کمک رو هتک )روند راذبلا عراخ

 ر هلکوب هلوا شازود هدنلکش هګ روزهک رود هحدق شعوکو نو الواو
 نتنعسک هل ریسک ( لسک ) ردنش هلب رع فاک هدالضلا دب وم
 كلزواو كکوسو قمرپ وقو كءزوا رولوا مزالو یدعتم رد هنسانعم

 حد ( لک ) رولک رها لف هدانعموبو هنب رانعم كاکوسو قع وقو
 (نسکر) شاکوسو شع وڌو شازوا نعد رد هشسانعم ےک سک هلمال

 هلا نسک ( رامانسک )رد هنسانعم تعاحصو قلحا هلنوتو نیس نوکس

 ناعنحو جا هدتاغ ردهنسانعم بلط تباهت رامآ رنک رڪ ندرامآ

 ق کنسکو رد هسا عم جآو هنسرک هلون حق ( هنسک ) رولوا كعد

 ندشابو قملاوب بودنا عفدر دیففحم لیک ( یسک ) هنسانعم قاحارولوا

 تو سس ات ت سم کما جن گن لال

 فاک لص: هب هم نیش ناب یصجوا نوا ) رد هسا نعم قعواص

 فاع لوا بان رراشح باکو تعازوتوا هدیابحوا هک رد هدتسکسو یراف

Nسد  

 هد وتفم را



> 
 هویش وزانو رد هاسانعم ما و تو و اب و ءحوتعم

 ناولخ و هس وس و و رواک هذا وسو و 35 هاف اص لا

| 

4 8 
 ۱ ردیضام ندنتشک هدنزو تشط (تذکر) رد هثسانعم رطاخ تجامو

| 
 ۰ ریس عل یدنلریضاح هک رد هنا ەم یدلوا رطاح تڈک دعتسم هتساتعف

 3 یرس لک تشکل رولوا سا هنسانعهاشا و ربس یظ تثکو روناوا

 ّا | رولک هثسانعم طّحاو نواوورد ا وعو كحو قع :اقورولو ۱ كعد

 2 و دک ام 9 O رود e د ا

1 0 2 
 1 ا ترا یر, یر, E ردکعد شلراصو شعالوط ۳1 شعود

1 
 *ا رولوا درو شباب مک ا:یدلوا لع IW نر هیلش هرم دا شلراص

 | زرد یقشهراص هد-گرتو دور هد رع روابا ص هرزوا دحاو لص او

 ردفا هدنباب ینوکسو مارا عضو هنکشب قجوج زا و عطا یوهش
 ۱ هتک ) ردیکح وب قو هک رد هنسانعم لعح هدزو نعنج ( كك

 ۱ روٌلوا رمه سرت هک ردهتسانعم نولعع و شود رداوع.مسا ندنتشک

 هل هم نیس نوکسو نیش حق تو :ںانمم لوحاو یشاشو

 ۱ یقارشا یسشک رد هام ناعلو ایضو قارشا هلا هد-حوم یابو
 هاو یکرهاوجو عتشو شذوکو 7 نع! ردکعد

 ندنوطالذا یت هکح هزو نھ قباط راربد نانا هنس هقناط نودقارشا

 | هکر د هنسانءء تسر ورا دلبا یل او ذخ ا قا رشالاو صیفلا قب رطبرب رقت الب
 ندینسر ردکعد ت دزبا بسدک دزباردج مع لعاف مسا ندندینسرپ

 ۱ هکر د هنساذعم قزک هش نوکس ( فشک ) ردهثسانعم تدوبعو قاط

 و ر ددا ناوارفو قوح هدشنزو نع (a یدالوا رکذ

 ۱ خو 6" رشک )رد يلم رهش مانا عب دار ( نیدن شک ) ردتغل هد هلناش

 ۱ هژ تهج افصو هافرو شالا لرامعتمو اداو هوشو زان كرلب ویصهددنزو

 | هلت ردصم یاب ( یک ) رونبد هنیر هموروب هلبا لیاعو هنو راهملاص
 | هدهکللزوک نالوا ندنتهج جاعوردهنسانعم تحالمو كلریادو كلازوک
 | یتاث باب ) رد هتسانعم قایصلاص او ی تک هکروند
 ۳ (ینشک )رد هتسان-م باقو لک وک (ش ATE AE هروسکم فاک

 ESF E و

(AN Ra بک ۱و 



 4 ) رود نالمج هد رعردنام ناتو رمبعت شنشکهدننزو رج ی |

E a 1۳۱  رد,درکز ی  
 ارفعص یر ومد یرب رد سا طا ناناواریمع" a ندنس هلج هع را طالخا |ا

 رد هتس اعم ناوباب و لو هدشنزو دار (داشک )ردادوس یسر و

 ترصنو رفظو حة وهن ران یدزوچ و یدچآ رواوا یضامندنداشکو
 قوا ندا و رواک هدهنساعم قاشوخو لزوکو شوخو رد هسا تهم

 ری كمرب و داشک د هدرجالطصا هکر د هنساتعم كمرویااص |ا

 روشنم هدب رع ردیهاش قرو یهاشداپ نامرف ( همان داشک )روئاوا 1

 فاک تغاوپ باقلا نالب زاب هدنرالوا قە بیناکمو رماوا ناوتعو رود
 نسب دنعص و رد درعاوحو معلمو ع لد هداشک )رد دراو هد هل رع

 غیلب و حرص ( ناب ز هداشک )رووا قالطا هدهبهنسک شوش و حرفم |

 زوک و زاب وراهب هک رد ههدرا لوصف ( ناماکنه داشک ) ردناسالا قاطو

 تساتشکم سا لبا ہدح وم ئاب ونیس نوکس (بس اشک )ردب رام و١ شقو |

 رده" سانعم هناخ زارد یوزاب هلذاک ( اشک ) یدنلوا رک ذ هک رد هاش

 ردرادقم هلک هکسرد ندتشاب زوما رونلوا رهت لوق هکو زاب لصا |

 یرقوب و ىجا آو یج ار هلیا هد -ح وم یاب و نیش نوکس (بشک ) |[
 فصو هنزداب هرهزو هش نیع ظفاوب ردهنساسنعم یعاق یرقوب

 ( ساتشک )رد هنتسانعم تشهدو تلح هدننزو اریشب (اتشک )رواوا |

 دک ر دیش خزرب رب ندنسهنایم قاخ هلبا نوڪ: قلاخ ترمض>هدننزو بسا رها

 بيغ هکرداش و انف هرم خزر ویردبهلا ضیفروهط عقوم ىلوصو |[
 عسل ندل ثع اع نوا حورو ردکلاس بنا مھ میس ارد بویغلا |[

 ترضح ضویف رهظعد-دا یکم هدناوصو اکا هکر دراو ید خزر رب
 نالوا هدننب ماسجاو حاورا ررید لاح بیع اکا هیفوص رولوا تیدحا

 نب بسارهلنیاردناناک نیطالس عبا ربساتسک وررب دیناکما بیغ هخزرب

 توبن ءاعدا هدرصع كاا ےک تشدرز رددابمىک ن نیش یکندنورا

 : شتلا زوب یدلبا ان رد دکشنآ نودیا قیدصت هو بساتشک یدلبا |

e AE(بسنک ) رده بساتشک هلبات جن تک ز)  

 ع کو رد هنسانعم بستشک هلبا هدحو» یابو نیس نوکسو نيش ج
 كکرا هل وو ¿ نیش نوک ( Zê ید وار 8 رک وو ا

 هک رد هشانعم چ

 و |



۱ 
 رد هد هتک را گكئحاعا امرخو ê 4 رفیآاب رک ارد هی

 قاوابلط رود هد هغلوا بلاط هککر اناونع یش دورود لعق هديب رع

 تساوخ نشک الثمردما رم عد كاسوک هلاویح لوا روللوا ميعآ كعسوک و

 رواوارببعتیدکدروکو یدزق هک یدتسا تاکرا یدک یی رار د هب رک

 یدقلاب هک یدتساکرا كب وک هک هد زرد هدام كس تساوخ شک" و

 ها رام یو هوم امرخ تاکرازس هوسو قلوا هبکو روئلوا ربع

 (ییسشک ) ردهشسانعم هس رکو جا هلدش نوکس ( هنشک) رواک

 قا هرزوا یثید ناوسیح تاکرا هلنو رم کو نیش نوگس

 هسی الم وب یرلکدهد نشک ها رغلاو ههود روغوب رد هسائعم للتعجو

 زرد هددکسقبا دلو یو-چ هبامرخ یشید ند امرخ كکراو رد هلیا
 مالتساا او ول صلا هیلع هاشتلاسر ترضح هنسر و ردب رور

 امرخ ءتئس لواادسخ تمکح رابدروپ یهت ندداسعوب یارک باتا

 هدّو دلوا توبنهیلع ةع ضورعم توق وب یدمرب و هويه یرلحانا

 رب رفت هداعلا یل هش رودص یب رش ثیدح (عاسندروماب معا منا
 یسراف فاکلصتم همال ناب یګ درد نوا ) یدشلوا روب نم ل۴

 رد هسا دعم هاتیسو هرق هدننزو هاست ( مالک ) ( رد هدنرک ذ هح ونقه

 ندا ن زترضحهانشالوو وش د هالک هداکا هلوا قلهایس هک هدهتسارهو

 لقن هو یا هدن-سلوا بقط هللاالک كنناشج ءرسسدق هالت ییع
 هاش ادهشلا ناطاس یالعا دج كهبلاراشم هکر دوب یر راردیا

 بولواندناحصا كنت رلترمض> هلع هللا ضر نیسح مامانیعل ةرقالب رک

 ساب هدک دتشیا ییالعازودرکح هند اشو الن رک زوسآاتهج هتعقو

 حش هکر دوبرکبد هج وو یدلوا قرغتسم هلدءاج هایس بوتوط عامو
 فی رش تاذرب ندمارک ی رلوا لک هد دقیح ندفاکتعا هدتفورپ هیلا راش»

 یناح هبح یهدرلوا رمعلا دم هلکعا هر ده هدر ر هتخود ندیم امس

 یرایدنک نیهجولا الک ىلع یدیاردبا راستعاو مت هلت اغ بودیا

 سابل هدن وا یرمغ بواوا شوپ هايس اموع یرلا ردو دب رهو یرادالواو
 رونلوازي هت نویلق رریدهب یک كوب هدننزو تب رش (تبلک ) یدبا رازی
 هرق ندشاب هک رد شوخرس نیک هددنزو تسلا (تساک) ردیب رععترلج

 ۶ _.یِییبٍِ[ٍ سس سس سس سس سس سل تست سس
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 مال نوک ( لکاک) روند اط هد سی رع رونلوا رب بعآ لدسق كوکو

 یک او رولوا هدنرادسقق# حر ردنویا یشکا عونرپ هلیس ر اف فاک حو
 رواواوحم بویب را هنکیا هدقدروطزارب راه قوص هنکیار هکر دهد هجردرپ
 هزوغاج هداوقر ردشء یروق یراکدید قدنف هدنزو زوم (زولک )
 ندنوزولجرایدت | رمسفت هلا یهوک ماداب راضءپ ردیفتسف ماح هکر دیعسا

 رجلا اصوصخو نافهراوهیده اموع هدننزو دنولا (دنولک ) ردپ رعم
 هدنواک رردنا ادها هاا تودیا عبس هک ردیسس» زد قنسفوزوحو

  هناد هک ردن زاغوب نمرک د ( ایسآ یولک ) ردیدآ عاطر ور وند خد

 ماعطو وص هیهدعم ندزاغو هک موعلب ( خرس یولک ) رولیکو د ندنآ
 م مال (هاک ) روتلوامسعا تاک وا لزرفر دعضوم كج هیلبا رو ره

 رفصو یس روس نورق رد هنس انعم عیطقو یروس ردت هد هلا هو
 هج د رغآ زاخو هدشنزو تسوا همه هللاد ( تسود هلک ) یک یسیروس

 ردرو هشم هلا رسک هدننزو رمسغ (رمسلک) رار د قا اخ هدب رعروثيد

 هدینارمس هک كناب یراکدید وډ رزآ هلبساموب ی اقباب مک (یوشملک)

 جد ناءهشا كيوح هژ.سراخ فاک یدناوا قالطا هنک وک رد اشدنط رع

 لوا هدیکرت رد هدنس هباثم نوباص هدنس هلا زا و ندساباو فوص راړد
 لاردا لسع ننساخحم هلکنورارفوص ضع رار د ینشرغازوکط کوک

 یرل-هاوق رد هشاطر (ناشوک ملک شعد رد وک نا رغعز راض »ب

 شوک هرلناو رردا كود یر و ناغروب یترب هک رواوا لود هد هب رمرب
 هلح وم راو هک ردشاخ ساجر هدنزو نوسفا (نویلک )رار د ی درت

 نالو | ریبعت سةلاج الاحرریدخد نولقوب روسنیر وک وا رد یدب
 (لک )(ردهدنرکذ هر وکم فاک ینات باب )ردیفرح ارغأاج هک رد جراب
 لئام هداوس رواک ندنهرادالب (نعرالک ) رد هنسانعم قلاب هدننزو لد

 یتهرانیط هد رع ردروءاجرب یلغاد یزجو قش راد فم رب و ینمرق
 هلب وش ر دفان هدنناغ هد هاب و مادارلرید ینمراک ن رح ینهرالک هماعو

 نوا شب قا بولوااب و میظدرب هدنرابد نمرا هدتقو رب هک راردبا لقت
 هداتئا لوا رکمرل,دل.ا لاو ندنرلیفک كرانا یدلاق بولترو هتک رفت

 ردروماح ع وئر ( سطیرقا لک )راشعبا تموادم هئاوانن روب نه نيط

 ار دن ]ود هرب رج ی راک دید دن رک الاح هک سط) رقا ندنرلهر نج نانوب

 e E EDF سد

 هک زررونک



 ا

ET 9 a | ۱ر ردرو«  

 ند: اذه دتات زرید ید یاسا رخ نبطو AA رعردرو احرب

 هن ط:ط ہہو (درز لک )ردءفاد یا نالک ندزو الط هل وص اد: ءهو 5

1 

 ضل اقو ففح ردروءاحر وڈ وخو قآ لام ہک ؟ وکو یر 5 راد-ةمر

 فیهخو قآ رارر و ک نددیلاعصو سرق دالب ( یسوماش لک ) ردءفاد ۱

E Ea ۱۳۳هاوطد »)4 ال ) ردا ۵ تن  

 ی .ن یریغ ندکاخو بآ هدننامز یدناوا بیتا ههاش ثرموبک 1

 مال-لا هلع هللا نص مدآ سشلا وبا ترص ويک هدندنع راضمب 4 .دسح د

 2 کا هدقدلرقو راب وب یلا یک یشآ هدک دلروس لا ردرو- احر یزمرذ

 هدر ع ردکاق هثماعم ون نوع هدلا یعقا هد رو روک رارمط یراص :

 حو مال نوکس ( مدنک لک ) رواکندنس هرب زج سربقرارید یسربق نیط
 دون یر)هناد ترس هر وک ارب راو د یرادن» رعص هلمسراق فاک

 4 .سهدازو شک در او ورث 2 (یسرق لک ) رد_یففع ما هژیاه

 یاد-۶1 ش سد و قاب دن رب یر هد رظا ىدا رولو جوب ید یراق جد یرادعم

ِ 
۳ 

 ٤ رد دیفع عجو رربد ی راد نبط هد رع روم | وام ها لک هل رعفاک ۱

 ۲ داب نیطو یکطصاا نيط هدر ء ردرو» او کو (ایح لک) 1

al |7 ردهفا هنفئابشتآ ر دیر لک دید یعارءط : یکتا تو دم یه یکط  

 | لزوط هجترجو مطشوخو وشوخو قآ , داغ ( یناسارخ لک ) |

 ا هلیلوانت كنوبابطا هب هن دک نالوا التم هکیب قارمط زرد ن نکن وژاک
 ۱ ( یور لک ) ردءاد رولوا هلن ا.تعو "ی هک ییهکلهم " هضیه رارددا رما :

 | ةدنرزؤاو لئام هداوس رواوا لسصاح هدنسارا غانط یکیا هدنسلاوح

 1 نیطو مئصاا نبط هد. رع هلتھجوب ردروماجرب شوم منص تروص

 یکم رکو ناقو مدنال-یسو عفان 4 هراح مارواو سباب و دراب اردرفصالا |

 لا تاقو a 9 قآ هکر دراو خد یولر ا ى :

 هدا یهاشدا : قاب نسل هنمانعم لک هاش رد کویت فصو هدننزو ْ

 رو و یدلوا بعام :dl أ انش هلغلوا ف هاو ندعطاب رد راترمض> ۱

 1 روهط (دشاک ) راتدید هاشلک هلو | هاش داب ثرح ویک ادا هدنصز ئور |



> 
 هک یسهطآ نوش هد رک د قلب( مو لک ) رون روک هدااکش یسهبح

 ردروءاحر سلماو ی زوووتک ندنآ رد هطا یراک دید ی الاح

 لرد الاح هدهزول نع "هری رح ردق راعتم هليا موت نیط نالوا یس رع

 هدشاورر رار د د نهاکلا نیط هاکع ادب یراق هرحاسرپ هدعضوم مات ھت

 هرکصادک دابا فة رادقمرب بوروغوب هل او یسک خاطیروب نه نیط
 | هلبا ماخ شو یتروص ییءاطرا نالوا تقو ءاشداپ بوزو درا صرة

 لس#ن رایدید ید تاللا متاخو مون نیطندتهجوب یدیا رردیا ریهع
 یر ردنا اوا رکذ یرب روالوب نیط عون جوا هدعضوم لوا هکر وناوا

 هک ردضا یر و ردروهع هلءاروب نص متاخو بیط یس هح ارو یصرق

 یر و ر دب راکدید ینوباص هکا ھ کرت زروئللوق ھن ر نولاصیآ
 ینرق هد اغ لضفا تموت نیطورد راک دید یغاربط یا هکر دب حرق

 هزات رولوا ىجا هناساو جور هلخاب ا وکو هیش هنتوا هرد یسدحارو

 هاوهو قارت كموعس عیج و عطاق ید نالبس لاطاین را هسکا هتحارج

 ن دنسایعم تاکرابء لب هدرمص (یرمصع لک ) ردءفاد ینئرمضع 8

 هدست غ الط ه یساسم رون د یرصم نیط هدي رع ردروءاح عوئر رونا

 ناک ةصاخو ردقلراوب و قدنف نالا ندروماح (هرهم لک ) رددیفم
 ندنیمز هرک و یدلوا ناب هدنهدام ههورت ناکرد ینلراو دهورک

 روسو راص>و لونارش هد زو كلابرت ( كانلک ) رولوا اک ندناسناو
 هدسدنزو هتشرف لد هلبا هد>و»یأب و نو ) هتان لک )رد هنسانعم هاد

 تیاکشوموکش هلمال حف ( هاک ) یدااوا رک ذ هکر د هن انعم موتخم لک
 هک روند هد هشهباد مزوا لواو ردکعد یکاش دم دک رد هشانعء

 ( راک ) روند هدهلوب نالوا هدنسارا ع .ط یکیاو هلراشلربآ ندندقلاص

 روللوا ربع رابلاس هک رد اعل ناقا ندنرغآ ناویحو ناسا هدننزو "رعتس

 تدناحردنامولدب یراکدندیسهداحرب هک زد اک مسا هل ہراففاک (ناکیلک)

 رد هثسانمان و يبراوند هلیسراف فاک (رکیلک ) رواوالصاحندن آ نت

 هموصفاکتاات باب ) ردضرا ایر دارم هک بوط قحاب (یوک نیلک )

 هل تص وصخ یرب راو یسانعم جوا دانو لم ( لک) (ردهدنرک ذ
 شن آ یر ورونید درو هدسبرعرلریدلک ید هدیکرت ر دک فورعم
 هلو دو رد هنس( ء۰ رج او ی هرف ثلات رد هدعانعء رکخا یروق

 ۳ سه ۳ 64

 ٭ قالا ر
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 فیاط هدب رعردا ولح عورب هدشزو ۱ و REE اوا قالطا |

 رار د هذاك هشاطق لتو فباطو ه-هناطد كما فو رعء رلب رع رود

 بوحآ هقفوب کا رج دغاک هد اادتنا هک ردماعط عوئر جالک هداوقرپ و

 قشاق بولارغوط هن سش رکشاب و لا حطاإ دعب هللا هطروع و هشال

 ردفقاوم هنالوا روهشم ځد هدراراددو الاح لوا لوق راردیا لوانت هلا
 ماو مال سمک ( هی را لک ) ردهح هلوا اولح یرلکدد یساولع جالک

 یجاص م رمو یو رنه دیکر و هدعج هدب رعورددیب ربل ع مسا هلبا هزمه

 زا فاکس (دنوکالک ) ردعقات هنر اروناج ر دک, نانلوا ریمعت

 نیک الک ) رارروس هغ رازو را, راق رد, ر اکدید ٠ رق هکرد هنوککو هزاغ

 اخ ( هلال )رد هیاک ندکلیا ۰ زر هلما تاک “داب یا ( ندرک

 لکاکو فازو روند صد هد رعرد هتسانعم ن نهار جو کوک هدننزو

 عولب ی نوموص هدشنزو نالذ ( نالک ) رد ه.انعم

 نوش ث یک كروب قرط کا رد رازق هدغا ر ا رادتا ردکعا زاتور

 قشع تاغ ردنا بذح هنسودنک ماع رروغارب هرجا ریشه ذب ررابق

 لک و رواک صا ل عفو شرف مسا ندند-تالک و رواوا دیذلو

 كدکلس هدننزوندی اک(ندینالک )رولوا یس هفیص عج اذوذش ندنظل

 یک كمکلس هح خو ملکو“ كلش كلا روند صع هدب رع رد ةا ا

 عولرب ( یسراپ لک ) رد دآ رهشرب هد فرط نارا هدننزو راراک (رابلک)
 )ما: اک )رار ید ید یسرافران اکو كر دص لک ر واوا نیکنروی:رمر دة تباغردلک

 نکر الشو هت ول رازتهم هکر دکنابلکو كنهآ نورببهدر لوا هدشزو مافاک

 رارواوا زاسهد نهدکسب راشواح نک رولوا راو ۰۱ رزوو نیطالسو
 یاپ ( ناک.املک) روند هد هن زاوا لبلب و رد هبانعم لوا دوب ( تكناباک)
 ردقورعم هلا ناق داب رج نالوا یب رعم ردرهشرب هدم قارع هلیسراف

 ن رود هد شد كنج اغا لکو یغاجوا لک هلبا هدحوم یاب مض (نیاک )
 قاسو بشح اقلاعم ( هدا . لک ) ردکعد ی بد راوبد نی رد هثساتعم بید

 یابی mE نوو سکر روند دک نالواریصقوریغص
 ضراعك وشردکءدارطهو هزات درو ( ر لک ) روال وا قالطاهدهراک<ج

 ناکرمشم هلبسراف ےج (ناکج لک) رولوا هباک ندننب رک زانرا سخر و نیکنر
 روند هنکشف "وه هلوج جو رارید هو ۾٥ هدیدنه ر ريا ر را هدشنزو ۱

EES ES اد 
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 نالوا ىس ەقو شە ا مان كنروا هلسراف 36 > ےک ۰ رهح لک )

 رواک صا لعق هدانعموب ورک٤د ی 2 روشود لک (نیسلک )رد. مسا راکن

  روئدران هد رع رونلواقالطا دن رج لک )ر دیس نولاخ هطاصرو

 هلا چ یاخ حد پلک ) رود هنفمو رمجخ هدننزو 0

 هل رع فاک هدس ا E 0 هل رد هثسانعم ماج هاکشدآ

 رده: سام هعدغد و د_ماقق ہلیسراف ے ج ( هجو )روند ن ےک

 هتنسانعم ترک لع راز ردبک ره ندراز ۳ لک هللا هج یاز ( رازاک )
 ندباتفآ ( تالفدرز لک) ردیدآاونر هديةسومورواوا كد تالاک ر اراک هلهلوا

 هدرهلا ءاروام هدزو نوک لط هل نات یاب ( نورزلکر ردهباک

 هلک ٤ راکع> هدنشب اع نوتلا هدنراک ردیمسا رهنرب یراچ دنآورد رهشرب
 ناتسلک لتس نوکسو مال رمسک (وت-لک) یدثلوا ریسک هما وب هروا اب

 كج ی هر قطع (خرس لک ) رد: س ھا لک ردةنسان دیک

 رولوا هیانک ځد ندباتفآ ردرجا درو هک رد لک یر ٥ دصاخو |

 لئام هضاس رد انوکت هرزوارش:ط كاع رول واریت یسهنق ی (كنسلک) |[

 قوهلو ر ارز هدس رع رول وا هاشم SEE دییا روس هلارد هنسا لشد |[

 كن هيعمل هلبازا رحردعفان هنعاونا كنتلع ىك مدراریدرنهلا زارحورحا |
 رد دقرو ةقوشعم ماد (هاشط) روند هنتلع ی زارح ار زردو یهحو |

 لئات هه-یلاع هو رد هیانک ندعلوا علاشو راکشآورهاظ (ندم لک) |

 هدش "رو رهزرپ ( رهذلک) ردیف هاشلک ( هشاک ) رواوا هیانک ندقلوا

 3 دص لک ) ردیم-ا یسهجوز هسب و نار نالوا بایسارفا رال اسهب- |

 هعدعدو قدافعق هلا همد نیغ (رسخلک) ردناش> ردرهم (ناما |

 یرالیف كج هکر ده-دسانعم كتف هدشزو مخد (رغلک) رد هثساسنعم

 قوصو لاش ندنآ ردرلبوت قشعوب و ها ناساآ هلا قارط ندد

 (هدنغلک) رارروس هن رازوب راب راق هک ردهٍجرق (هصع لک ) روناوا ےس
EID DIONمس  

 نوعا كل مک ا هک روند هضوع حول شلوا بوط هدشزو هدننح |
 لغ اکو تسسو رورپ نو ناتشو رد هنسانعءهدنعلک (هدنوخاک ) هناوا ایهم |

 تكنسرف هب (كنشههاک )رد دتسایعم ریغاک (دهغلک) رد درانوکز ود یراز رد هل زق هکردفدا مو هدنن رو هنوکلک (هنوغلک) رواوا هیانک ندهندک

 هکر وند هزوب نالوا دمج وص هدراعضوم یاشاو قواوا هدتنزو ||
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 ردیراک دیدانعر لک هکر داک یلزوب یکیا (هبعش لک) رولوا لکشلا یطورخ ||
 د دشا رار د راعلا درواکا راب رعرولوا یراص یراخو ی زرق یخ اد ۱

 مالک نا ناوا برمض هلرقب رط هیانکو هنعط هلمال م (تاک) هلوج |
 تورزنا نالوا یس رعو روناوارمبعت همر دنقوط زوس رد هنسانعم ۱

 نت ا ییتکیدرب مان هنادوه> راخ ردیعسا ا فراعتم هلا تور رمعو ۱

 ردات راتلک (رانا کلک ) رولوا رغصء ندا لک و رواوا لعاح |!
 یاب رود ناما د-نج هدب رع هک ردیکعچرات تدا هدر هاب الا |

 حف (هعللک) رد هنسانعم ما (مکلک ) رداوقا ندنوب هدنصاخ یکچچران |

 هدلج عضو رای راق هک رد هدعاقو مسر لوا هلی رع جو یسراف فاک ||

 ۳ و رک

 فرعو تس ه_کاک هنامز قع روا هکشد ییوصعمو هس ادا هءیعع

 قیفح كرک رد هبانک ندکعا شوماخ (ندرک لک راردیا ارجا هل ربتهج

 شا ندی|لسیهصو قهثو قعردصیص ییه-دنک نیلیوس هک نولوا |
 ناقاو كم ردن وس غارج نوسنوا یزاح رک و یک تابا تاکسایت او |
 (لک۔اک) رواوا هیشک ندکتا راکشاو اوسرو عیاشو یک كعسک یبوص ||
 رربد نروک هدیکرت رد عع” قورعم هلعسا وب هک رد لّم مسا هد زو لو 8

 ندنآ نوحا لزوم رلبراقردناب یوبدب ندنعاون ارام (هدنک لک) |

 حرفت لوا هلبا هد-حوم یاب (ییوک لک ) رردیا لوا بواداو-اح |

 ندسنعاونا هک لک یراص راردیا هدراهب لوا قلخ ناربا هک رد اشاعو

  تودیک هرهععابو عاب راد اراب هورک هورک هدتڏو ی دحآ زونه راحآ لوا ۰

 توکود دن رارانک لودحو هراطوح نورشود نماد نماد نداک لوا ا

 ناوو یلکرمصء هک رد ن سس لک (هزوک لک ) رار دیا ٹالنشو قوذو افص |ا

 والم سکر او حدق نر زو رد-اک فیطاو ضاس نالوا مسن یلک |

LEL a a رک Saa AR A La 

 ۱ یاص تورو ھا رلكا قدر و فلش ن رلاق روئاوا قالطا هد هراکڪج

 1 هک ردکعد یلکنر لک هددنزو نوخرپ هلیسراد فک (نوکلک)راراسب هراطت

 هدن ولی حرگ ین آ ردداهرف دقوشعم ê كش رمش ردگ-در ینصرف دارم 1

 TEES هکزپ دشو نوکلک ویشا هکر دا وهم رلددابا چ هدنآ هلغلوا یروط قحا ید ۱

 مان هلکمد تشدو هاکبا تشد ردود قارصقر یسکیا ردا لورمسخ |[
SITTER 

 قارصق لوا یدبا راو یتروصربآرب عونصم ندشاط هو هدناناس ۱

 یکبا ند احو ی دا روئروس توراو هرروص لوا شا یک مدعا ارا

fFهک لک یا  



 تو

 | ندنایسآ (خرح نوکلک) را دابا داوترلتآ ناساوارکذ بولاق هبک هعذد

 لکو ردندنرازوکز ود رلب راق هکرد هلق هلن ءاه (هنوکلک)ردههانک
 ا راکو 5 و ساک هداف اتع را سخر هنوک ارز رد هک وما اتو

 عدا هنوکلک ) رد نولو كنر هدیماشمرب كن هنوک ارب ز رواوا هنساعم

 لک ) ر د: راترض> لسو هلع لاحت هللا لص ع هره > بز (مدآ

 ۱ یرلنکید جاقر هدنفرطره كنغارب هک رداکر لواو نیمزلک عی (ییک

 | هکردهنسانعم هد ام لکو رولوا يسب راصو یض اب ردعوت یکیاو رواوا

 رب یعت هک و ردلکرب وبشوخ هدخاغ هدننزو خد (رک)ید-الوارکد

 ردیءو رغقو رینص كناک ناو (نیکشم لک) روند هننرع قوا نالوا |

 روا وا هکارلا ف.طا هدا یسدنکو ردق یر" لک ی حر یر 1

 هک رده-اب رک هد تنزو زوسر (زولک ) زرد ن ربع لک هد ذ الب ضرب |

 هدشزو رازاک ( رانلک ) ردب راک دید صرا ماسو ه-غزو ردرلک یرهز

 یلیصفا ردلکد رجع هک ردکعج ران یا ضعلا دنعو روند هنکعچ ران
 ۱ یرصرق قاطهو رار د یرتصلاک ونا رهراب رع ردنالوا تمات هدنرادرمصم

 هدهروسکع ( كاتلک )رار د رانلج هدب رعرو “د جد هرااکقرول اربکو رةق و :

 هب یراق هشحاخ هلمال محذ (هدنلک ) رد هنسانعم كانلک ناساوا رکذ

 (یسفن لک )رد هیاک ند روکتا دا هلو سک ( طاشت لک )را ید |

 (نیکنلک ) رد اک ندمالک فیطاو !شوحو ند هعار بیط هلباخ حف

 د رکش ردا رم فورعم رد هنساذعم لع دروو ردي نیکنا لک |

 ندنعاقا نقرو لک هکر دوب یعنص رداوقا یسلسع رارید دنقلکو رکیاک |
 ردف یزو هرکصادق دغوا هش وخ رب هلبا لا بودیا كاب یک کرک |

 زاغوب دزو واغ ( واک ) هدیا كرت هدشنوک هلبا لسع شکل یویک ||
 كرلموص ەم ك-چوک هلبا شم یا محف ( هتولک ) رد هشمانعم موقلحو |

 ندر هچراپ ناولا یی زوب روند هبه-عت ییق وپ یرلکد ردیک هنب رلشاب |
 راغب بور ندنزاغو كغچوچ هلبا تب رش ندنفرط یکیاو ژرکید |!
 رد هنمانعم بوطو قو و قلراوب هک ردیفدامو هدشنزو هلولغ ( هلواک) |

 اا مال ( هلک )رونید هند هجاب نورف هلباواو حخفو مال نوکم (هواک ) |
 نيج رار د هیسوعات هدب رع روند هب درب نانلوا رعیعت کالج هلا هددشم |

 اک وطور درداک ید دنس هدر ناواتو روند هکنس یرویسهدنتغل رابات ۱

 سم
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 ھو وو و ی ا

 ( شوم هاک هنسانعم لکاکو فاز هلبا هفْفص مالورد هسا دعم جاص |

 زد خانا نوکس یراک دید توکس ییاطاس هکر د هستم كم دس |

 هدساف طالخا هدودعم هک رد هشسانع قر ةا هدننزو ههلک ( دعلک ) ۱

 رقو شو روند قاوذ هد رعرولوا ثداح ندندو رابو ندو |
 ناتسلک ( فس وب لک) روئلوا قالطا هنص رق لروح فاو ھنن رلہص ر ة |

 ۱ ردک یراکدد کرو كو کک | سورخو لزوک ناسا هک ردزو فا 1

 : ESN یسراف فاک لص هی” ناب یجب نوا ) 1

 تسن ( تسک ) (ردهدنرک د هحوتقم فاک لواباب ردلهشع یناکو تق ۱

 رکو ک لئام هب یزمرق ینرردیعسا رهوج تو کو قطارب «دشزو |
 لیج هد کر ر هوجو رد هدعضوعرپ هدخ رق هرونم هندم یندع رولوا |

 رکس ثاربا بارش نالا ہدح دو عونصم ندنآ ردرخیرلکدید م

 دیفم یبهرو نم تدصاخ داوا هساقارب ندنآ هرجا بارشورایاراجنو |

 فاک یناث باب ۹ ثا رپ یعضو هلآ | سا و 7 ۱

 6 رنک ) رو روند هدد رع زرجا دا کا ها اهتشا هدعاع نا

 (ردهدنرک ذ دموع فک ثا باب) رد هنسانعم لو و دس هدنزو ریئس

 یاس قارعا نتشاک ردردصم مسا ند نی اک هدننزو راع“ (راک ) :

 رد هس ران»قءوقو كلبا ضیوفتو نییعلو قءرشیطو ماو هلاوحو
 رووا رم بع یسیدرط قاناو یشوط قانا رار د هنسادص قانا نکررو و |[

 ردهتسانعم كملنا نطو قعاصردلتس لعف ندندناک هلو ج (دنک) 8

(al) |هل اکی هن دکر و ردیلب هم نیش هک رد هنسانعم ناکو نظ هلن ج  

 . كلی ینرادعم كن وص نکر ول 93 ی وقو رد هنسانعم كهروشود

 هد هیج وب وصو یج وڏو ییعملو روند هب ېي وق نالبزاق ادا نوا
 رس: ندننف قلاطو كمزوب ره لوا (اب رد بل "هدشک )رارید |

 هک شاوازسروادیزیا (ینهدرکک ) هلوا قرغءدک درک هب وصقیع هلغاوا
 هد هب هنسک لواوروئاوارم هآ شا اب یناص یدآ هک شاواناشنو مانی دار |

 هتسودنک € شەر و توایقو تروص هد هجردر هعصو زبه هکر و د

 هچ نالوا یب رع هک هیوا رداق هریظنتو دیلقن هو رب بولوا رص
 رز ها هام كيابطاردعلا رپ صودخهثش ررکد نحو دھو فورعم هلا



$Fهی ۱۱5  

 1 یراک دانا هروءالص ندنآ هکوص هکاراا هب رک و هاوو طظرلع یراک دلا

 فاک لصتم هول ناب ىج انوا ( ردا دعب هوصع راستا ردوص

 لوا باب ردلمسم باکو تغا تلا ناسفط هدابحوا هک رد هدنم “ر یسراف

 ا ر هنیفدهدننزو څر ( منکر (رد رد هوم اکو

 | هدنزوراکنز (راتآ) رونید رک هدب رع ردنرابع ندلام نوق دم هدیمز

 | رود جد هنوکلکو را غو زاغ رارروس دهن رزوراب رة هک رد هل رق |
 | نیارخ كزب ورپ و رسخ ( بایسارفا مک ) رد هسا مران که راک ٍ
 | یتوفدم بایسا فا ناروت هاشداپ ردیعسا هن نخ یجدرد ندسنس هلا |
 | ورسخ هرزوا ينيدناوارک ذ تا ءفدلاب یدلوا قراءت هلتفاضا هنعسا هلغاوا |

 | نادرشون ن ن ره نا ندنس هعبار ةهط كسرف كوام هک زبور,

 | رغ هہ رغ روما نالوا رسم اکا راردیا هغلابم هدسرف ےراوت ردلداع

 ! هدنسهدامیبفک هک ردراشفا تسدرز یر ند هلج یدلو ارمس» هیط الس 1

 صع کر کس یسا رپ و سددقاط ت یر و یدشلوا ناب ٠

 ےک 4 یورسخ هد ۳ درو ادا چک ۽ سورء حک ۱ ردرلنوب |
 | ۸ درواداش جک ۷ ارضخ حل ۹ هتخوس تک ۵ بایسارفا |

 ۱ رد اک ندان نګ هروت یاضرو تعانق ( e )راب

 ناتاوا رکذ هک ردروآ دابا ےک ( دا ےک ۱رواوا تراشا هد نآرذو |
 ۱ رصیق هک ردوب ییصا كلو رد ه رخ ی *ا ندزب ورپ هيناع نارخ :

 ۱. ناک رکسع زب وړ هلغاوا عقاو تفل خم هدنس هنایم ز ورپ و رمسخ هلا مور |[

 بودیا راعشساو مھورم ے5 هدک دلبا تعرعو كصق هنن رزوا صیق هل |
 هدشفرصن تو لیمح هرایک ن را هن رخ ینیدلوا كلام دج نعاب

 یرلک لوا فا داب اراض یدلنا لیسر و ثعا هرادرب رج برص نالوا 3

 طص ندزب ورب فرط وج هاکعا ارحاو قوس هثلحاوس نکل زی ورپ
 ررونک لیس رروتک لب دجاک تلود یدنلوا هسا هلع رواداب مک و ۲

 كز ورپ ور دلهءتسم هد هالاد فذحر دعوق رم داب ےک (درواداب حر ۱

 || موفرح جک ردا نطرب ندناطازوتوا یعرتسخدبراب یسهدشناوخ |
 (راب چک ر یدلبابیک رو فینصت نل لوا هدقدلوا زر ور تسد لخاد

 هل ءاشذا ردیدآ هن رخ یجتزکس ندزب ورا نیارخ ژرید جد واک مک ||
 EE) ۲ ) رد دا "دروس (عکح کر روناوا نا ا یا

 4 ترے ¥



OTT 

۱ 

۱ 

۱ 
| 
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 ۱۷۶ ا

 (را دجک) رد هنن رخ ىلا ندشس هبا نیاز نانلوا رک ذ كز ورپ

Eةبيدرد ەش: نخ یک ج وا ندزب وړ هنا ناز =  | 

 هیکاطذا هک رد هنب نخ لوا (تسبراوید محک ) ردروهشم هلبا یورمسخ
 هيلع ی سود م ال ساا هياع مضخ بواوا نوف دم هد_تلاراوبدرب هدن رهش

 دننام روب نراوید هدنرافب مشت هعض وهلو ا ردیا تةفا مع هلبا مالسلا
 تنس لها هد يقع لا نکیشلوا مادهن | فرمشمو نح” رونق تشي

 هدشزور ی رک )ردنبهدنیسنآرق یسدصرا درور مءتسمو تسار

 | ردنورات جا ؟ مسا( ناورجنگ ) رروس هرز و رلب راق هکر د هلل زو
 ب ولوا ی. E هنهز هاکتاروهط یهلارهفو بصغ هد :ة>

 دزور (هرهک )ردو م ینبدلوا ءرزوا لات هدنیمژ رب زایلاح
 ندن س ها نارخ كز وری و رس> (هتخوس جک )ر د هنسانعم رک

 شلوا نزوو شماکحو شلترط هدماقموب هتخوس ردهش رخ کسب
 ۱۳ )۱ رط (نتخوس)و ( ننه ) رد هنسانعم ۶

 0 (ناکیاش مک ) رد هنیررخ E رر ندنس هسناع نارخ د (دروآ

 ناکیاشلصا ردیس هنر ی رخ ییهکیا ك | روز هک رددروا داب ج ۲ دادند

 هاهن ی ونوارفو رووا قالطا هب هرخأق ءایشا قد ال هتنط السر د ناکهاش

 8 لغت ەق را و سیالو رهاوجرفاو تق هروب حج رو ات :

 ۲ ورس دنا ا ارخ (سورع چک ) یداوا ویا هلعسا وب هلغا وا

 ۱ ییاغدصهد راب و ردیمجیدنک هنن خوب دیس نخ یکلوا ندز ور,

 ج ک )ردیدآ نر ندناطازوتوا نالوا
 ۱ نت زور هوم ) نود رف

 1 نارخ نا هکر دراپ من موق رم یرب رد کیا هز زا (واک محک )

 هب هجوق نب زد یراق لوطرب هکراردبالقث هلبوب هدنس همس هجو ردزپ ورپ 8
 نادیم یدنروا هلباابید ینتسوا بودنکوپ هرفص كنبا ر ینزاهج بورپ و
 ندر راددروا هک و اک دل ی دلسرتو یدروط كنا هدکد لک هز ورب ورمسح

 ردراو تمکحرب هدنوب هاا ید د كحلیاهدهاشملاحو ورخ یدالربا

 یدعاروهظ هنیفدرب ندردنکسا نیافدرلید زاق یر, یب دروط كرغص ۱

 بلاس یسهلج ید هج موک وک ویب د دعزو» هرزوا یمادناو عضو
 روهظ هدشنامز روک مارهب هکردهنب رخر یسار و یدیاول# هل ا رهاوج

 ی ےک )روئلو ! قالطاد دمدآ ب متر



# ۱۱۸ ۴ 

 ك وص هک یدروک نکر راوص نیک ا یئافهدر هکردو یلصا یدتا
 بب رغ ند-نجا خاروس لوا ردیک بوقآ هخاروسرب هرجا الرت یو
 مارهد یدایا ضرع هذ رط مارهب ییفیک وب بولک مت ردیا روهط زاوآ

 ناد وهدب وم یدنروک هطوا میظعر ندنجا رایدزاق یخاروس لوا هل ما

 یرعصوص کیا شازود ندنوتلا هکر دروک یدنا هب ی را هلا راغارح

 راسنب یک مع شادروطواراتوقا توی ذ هنب راز و ک رروط یاش
 هلا راما عاولا ىس هل رعم اوباو ااو دو ماو رانا نی رز یرلفوجو
 رهو ردلامالام هلبا راوحما هنادهش یراےا كروي لوا شاردلوط

 هدندناوجوفارطاد شابا راروخآ ولط هلباوجا توه یذ هدنکو ا كرغص
 سالو ںوازود ند ولا یرب ره هکروطو شوحوو لاکشاع اونا ید

 شوفنعیمسا دینج هدرا هقرا كرفص لواو یدیا عصر هلبارهاوج
 ضرع هن اکاخ مارهببوهیجردب راک دان دیشچ هنیفد وب هک یدلی هلغلوا

 نالوا هدتنطلسو رامرفو جارخا هره ط عوج بو دنا را هدک دنا

 هنب راجا تح | ض م هلبا ع زوئو شخ مهردق ىلع هنية سو ار ةا

 یس هلج بویلاق درفرپ هنمانادکو رم دنتکلم هقاک ہک ہل وش یدلبا جالع
 ىع اكن ندنتافنصم دن راب یس دخن اوخ زب وړپ ورلیداوا راد بجاص

 اغآ کر دواک ےک ( شیمواک نکا و (ناواک جک ) ردواک مک خد
 هک رد ن یحندب نوا نددب راب نالا زوتوا (سواک مک ) یدنلوا رکذ

 رد هنامز ءالما مسر قملوا تدث هلباو اور یظةا سو اکر ارید یدو اک مک
 ردسیس هیعش نالوادنلب و رت تنءافه تسار هدزو هاکهب (هاکهت )

 (ریوهک) رد هنسانعم رادن رخ هدننزو روجر (روعک) ردتسپ مقربم و
 راد هش رخو روھلا دتل دنراب و دنز هدننزو ريس درس هللو هع یا تک یاب

 ( هک ) ردموس رم هللا هد-حوم یاب لدبای هد هههثرب رد هنسانعم
 ناو رشو زب ربت ردرهش روهشع یر راو یسا نیا هد-ثزو هک

 و ییانرددلوم تدوح مع ییاظن محشر شود هش رارا ناتسجروک و

 در هحگا ردب وانف هدشنزو دنب (نک ) رار د رتپا هدب رع روند هکشا شاسک

 قاطعو نفعتمو شقوق هلبااب ؟هدانز ( یاد:ک ) و (ادنک )روند

 لک هل. اهیسراف یازو هروسکملاد ( زدنک) روند هر هدسل له اردب

 یسالصا مسا رد بیساثب لا ردس هعاق كن رهش للاب هک ردم

 ست سس سس
 . ٭ تشهب ۶



% ۱۱۹ $ 

 الا یدبا ییکس هره“ و وداح هو لوا هدع دق رد 1 تادهد ۱

 تورامه ردراو روغلا دیعب هاحر هدنآوردنرابع ند هنتر نامه ردبارخ

 مسا هد زو شجر ( شدنک )رارید ردسو هرجا ءاح لوا تورامو
 I اکا ردفافشو یر یررد یس یکیا ردقورعم رک E وک

 7 ردند ه.طرا رهاوج زدیم ظع اورج كرا رار د رجا تب ربکو رجا

 | هداع یداو رجا درک وک ردتورا و رج زرد ضیا درک و کر دقآ یعسقریو

 یراص لام هذ یر هک ردراو ضد یس شا ك درک وکو رد اروهظ

 | درکوک رواوا لدام هک وک یږو ررید یعباصاو یواکطص+ اکا رواوا
 1 هک رد E UR هاک سرخ هل.سراذ فاک E (هاک درک ) )رد ردکا

 یعتولآ ردیک وک كلوب لذا شر دیا تابت یراک دید یک وا۵ ناب

 ۱ یز ۳ نا هکر دیر سفرک هدندبشع رام روس هد یهاکو

 عزپدک یآ یادسهب (اب مدسنک )ردنابب یرلک دید یز ورک قاشاطو
 ی ه..4 ره هکر دول قرف ند هسا رهردوب ملح شآ راد یٹا کود هدررابدد

 زا لروق دوو یراهکتتا هنشاوبویق هلیوا تون راردبا لحرربارب هلبا تا
 هدند هک رد هد هدرخ نالوا روا لکسا هدسزو هج (

 یرلکدید هصار هلفلاو نون ( (IS رود لوا هدب رع ردنا روهط

 1 ی روص رد ناعما "هدام كنغاب نا۔اب رید ٹارک هدب رع رد هربس

 | هسروناواع بونا راوست وط هعع" نو الوب هتغاب ناساب ییهصارپ هکر دوب

 ( رهوک اندنک )ردلبنم نضوج كن هکرس یمتو رداکدالاو صلاخ
 رولوا 8 رد زول راق لهجوا نل رد لط:> هک رد معلع مسا |

 ردیغاجواو یاکن كے زوب راق لھ جوبا نعد ردلطن> وب مسا هدلودرپ

 شفوقهدشزو هدنر (هدنک ) روالوا قالطا هکنر لس ( نوک ایدنک )

 1 ثایاادا و عض وهنا اراک تم و كما رک ) یرفم ةد رد هسانعم نفعتم و

 ۱ قاد ترشاسم دب و هه اعم ءوس هل ھلو كل وس ناذ-ھو هژرهو

 قالطا هسنفصتم كفاصو او هلیفصو یاب وروتلوا دارا هدر ەق وم

 | یو رغ دوه ناطاس هک رعم نادم هدناروت هد زو ف ( زک ) رووا

 | هناشبر هدنیحراد ۱ راو یسا هرب نوا هدنزو كنر ( كنك ) ردیمسا

 هدنرلغاط كالاوس ردیدآ مافع رهذر هد ده یاتصفا رد

 روا وا بص ندرلا 5 مرچوا بوح ا لئاهو 2 طظع توص ن دهن ۱



IF 

 ندرغآ یار E بولوا ا ادعا هدک داکههووا

 ندراردبهبردراو یراداقتعاو راتعا ےظءك راده هره و رولیکو د هرکد |[

 بحوتسم لاساغا هلک راررونک ندن وص نایاوا یئردق رارواک هلاساغا ||

 هدنآ رایدنه ردراو رهناکبو رلماقم اجاج هدنلحاوس راردا عزردنارفغ |
 ا اردنا ادف نتف یک و رابط هرهنو ییک بولوا تک٥

 تاجرد بج و.ہدنراعزاقلا ہدنآیدامرو عظع بوقاب نررا ہد مو راتآ
 ردیدآ هر نجرب 1 ردپسان سواکیکر دیدآ هنا ر هدناتسکرت ۳ ردابلع

 ٩ ردرودق دا رم هک یرکا نالوا داز ردام هصاخو حوءمو یرکا

 داوتم ندادوس ت الف هدناساا ند ۷ ردیدآ عاطرب هدنرابد قرش |

 هک انرونشاقلصهبواوا ضراع كی هب رابدالرالبق هلبیسلوا ردح ررب
 رهشرپ هد-هسقرش بناج كالو اخ ۸ زاوا تحار ةد ع وق رالبق |
 یساوهو رواوا یواسم راهذولیل راب ره هلفلوا هدنتعشاوتسا طخ ردا |

 ۱ لرد درد تک ردراهد مد ره هک هلل وش رد هدلادتعا تاهت |

 جاح رد د نک شات رهش مان ۱۰ ردهسانعم نسهسعو بوخو وباو لزوک :

 زد كعك ( تشهد كنك )رد سدا تد مس ۱۱ رربد جد

 ید كنك تشهب رد يسا كاعط ردلبابهسءلق مان هک رد ةنسانعم

 نسحل-ها قاخ ردیعسا رهشرب هدندودخ قرشم هدایمز ناروتو رارید

 ( زد كنك ) ردروهش» هاک ۶ د راهدنف رد راو دبهرب هدناو ررواوا لاجو |

 ئاخ نوکسو ءاه مع( تده زد تک )رد او تسهن لک

 ردفا هدولبااه ریسک رارد ایلنا هدخابرمسرد سدقلا تس مان هلا ھه
 ۶ ( 2 رھ رد كنک )هو ار نوکسواه من (جره "رد كنک)

 ع ار دصورُمق (ناب زهد ك: ک )رردد چد a4 ا تک "رد

 و ددص ( لکنک )درد د ناب ز دص تک رولوا هاک نداک |

 هدناستسدنه هدتزو روت (رونک )رد هنسائعم هطاروخوحا نمو لره

 ( رد هدنرک ذ هروسکم فاک یا ب 9 ردعقاو,دنتعس هواام ردیدآ هءاقرب

 رواوا قحال ه هک رخآ یل رد هنساسنعم تفص هد-زو نج ) ی (

 ردکعد فصتم هللا باح یک نکمرش ردنا هدافا فاصتا یاهو ||

 ۳ )2۰ DL o دیقم ساعم تیحاصو |
 بحعو رد هنساتعه دعسو نارمتحو هکر سو نیعشاش هل:کاس نو 8

 سس سس
 ¥ رو رععو ¥



 یدئوا نام هدنسهدام هبق راردبا هد راتوط هدن راد مچ هک رددنب نییآ

 هم ۱۳۱ $

 ( ردهدنرکذ هموء2۶ فاک ثاات بای ) رولک هما نزفالو رورغعو
 سکرک ( سالبا نک ) ردهنسانعءقاشطو هیصخر دف دنک ( نک )

 فو باصو هایسو رودمو ردق او زو> رار د یشاط لشو طو یشاط

 رخو رسالا رح هد رع روایدوشلا ادص ندنفوج هسالواكي رك ردشاطر

 هلی اب ممد ( 0 رددىشم تداغب «دندالو تاوهس یروخ زرد ةدالولا

 عونر ورود هد هنس دک لکو رداش ناناوا مسعا هسخ هکر دف وردم

 هدایرارد ه هلاږ قلطمو رد هنسانعم ناو قمارصع هلیغالا تردراوطو

 دارم کیا .قوص (تبادبشک ) E و نوسلحا

 روش د بابح هد رع ردتحربق نالواره اظ هدنزوب كب وص نکراغا روم

 شرع هک كل الفالا تالف( مط عاد نک ) ردناعم "ادا محک هد لوک (قرزادنک)

 (دن راحد نک )رد ه اک ن دنا“( ورا تد نک )و (ریذپتفادنک ) رد مظعا

 هلل رابتعا لا سو بوذجو برقعو قرمشم ؟دطت رولوا راک ندناسآ

 ناک اا دن ) هلب را تعا هعد را س صانع رولوا هباک جد ندا دو

 دک )و(تشکدوددبنک )و (ارضخ دیسک و( كنر هقارح دمنک )و

 (فرکش دبنک)و (ییالود دبنک ) و (كنر بالود دنک ) و (تشکرود

 ( تشخهزوربف دنک) و (سیدقاط دنک ) و ( سابل یفوص دنک)و
 (درون یک دبنک )ردنب رز لاپ و لک هک (لئدبتک ) رواوا هیاک ندناآ
 بو. ( ربت هم دینک ) ردک, اف ی شد رد هکر دنا د1 تالف (لت امدنک) ردکاف

 ) جرا يد و (سارقء 9 رواواهب اک ندناکاک و جر هدقد> آی اب

 هک رد هنسانعمدنک هدننزو هدکش (هدبنک )رد هباک ندکلف(یرفوا دنک )و

 رودم یلکربدرب ورد هداه د نک هدانزو یکبند بن ) ید وا رکذ

 كعا واترب 7 قااو رڪصو رووا رد بق هک رو د یجد هرداح

 نوکس (ےک) ردذوخ [۰ ندنوب قالطایدبنک هنآی القت رد هتساتعم

 لو ر و قدفص ند هک رد رد صم منا دود نو

 كءردشدب هسک ره ییدنسل ىح هئلوا عل زوت هدایعجرپ ورد هسا نعم

 هنکاس چم نیشو محرسکو نون نوکس ( كه )رد هنسانع

 رب-ه>و كج ؟ رهو رارید رود صع هدب رعرو د هشوق هجرس هلا

 سس ي عدس _ __ ___ رب

 دصاخ ردرمظا ال هدعاج ت ودل یعامد كن هحرس رولوا قالطاهد هش و

 لکا یو ا



 ۱۳1 رود (دن 5 7 و دا .دنشو رضا E رجا

 $ ادخ ( رو ادنک ) روند هیصخ هدب رع رد هنساسنعم قاشطو هباخ

 عوشاب و رکسع رسو ردهتسانع روآ روزو رداهب و عیش هدشزو
 | دنک ردزتسد ب هیصخ (رتسدب دنک ) روالوا لامعتسا ید هدنعقوم

 | هدنس هدام زدنق رد روناحوص ناشوارعا زدنو سد و هاخو هيصخ

 هد رع ر دقو رعم یسهاخزدنق ردندنس هلج ه ودا یسهاځ یدلوا ناب

 بلک باخ هل ساوس جو لاد رسک ( كسد-ےک ) روید رضا دیصخ

 هنر یربراررد یسهیاخ تبا هدسیکرتو سخرا هدینانوب رد هسنساسنعم
 یر رولوا عون يکيارليدلبا ړع هدک وک هش هنسهناد نوت ز یکبا لصتم
 لحر ینربکر د رفصاو لت رغو كکرا یرخآو ریکاو لیتو یشید

 ا لو یراق ییربغصو ر ۲ذ داون ثعاب هسرد.ا لواتت

 هنسر رد وقل ثروع یسهزانو توهش عطاق یسباب و رواوآ ثانا دلوت
 لتاق راب رع ندنغب دلوا سکعرب هدارخا هنسو رغال یرکدو نیس یس رب

 رد هس انعم ظرلعو یراو نیلاق هلو نوکس ( هدنک ) رارید هیخا

 رج و رارروشب ربارب بوقارب هرجا اب روجو والب هکر وند هتفوک كجوب و
 روهط هدندب روند هراهناد هدرخ نالوا ریبعت لیکسو روند هنس هلاوز

 روئاوا قالطا هیراق هسجوقربب (مد-نک ) ژرید لواود هدیرع ردنا
 دواوا هدنس۵ءاق لباک ردببقل هرحاسر ندهرشرمهاشم (ییاکریهدنک )

 رد هتسانم لالوزرسلد ه-.سرانفاک و نوت نوکس ( كنک ) یدنا

 فاک دیک ر روند هناو:ةو هلوا نانلوا شرف هناول وصو رود م کیا هد رع

 هلالي شاوا طسامو شلواق هلیسراف فاک (راکنک) زرد لنک هل رع

 یالکروند همد آ نالو| قنکل هدنناسل هليا ناک حف (جالکتک )روند
 ردنا هد 4: اک نو س راد نکلا هدسرعو كتاب هدیکرت ردي ادا قر هلو ط

 لصتههواو ناب یحت د نوا )رد هنسانععناص و لماع و لء ان هنر مخف(هرونک )

 فاک لوا باب ردلعشم اک و تذل زویکباهدیاب یکیاهک رد هدنعسز یسراففاک

 ,E عیش ورد هنسانعم كاغءوروةج (وک) (ردهدنرک ذ ه>وتق»
 هدنزو زارش (راوک ) رولک امام یهو زار رو رد دام

 هدننز ؛هرارش (هراوک )ردیدآ قاع اک وار ندنس هقناط نیداار یصوم راس دره

 روند هنسورورغصو رون دده مه دب رعرد هنسانع«كشا ردیف هراوھج

 EER EEE ARRIETA ASSLT سل

 ¥ رلثاههد



¥ ۱۲۳ % 
 [ تن سس ف ي م تب تکنو

 هدنزو ژاوح ) زاوک) ررد هد او یراو رردبا رع لیفص رلناعهد

 كبدونواه حاغاو رارروس رغص هاکنا راجا ع رفص هکر دقءوحو هق وط

 رد هتسانعهزاوک هدنزو هزالم (هزاوک) ردب روه كنو ژاوح رد دنساعء

 تقلا لهاو عطش وخو رد هثسانعم حامو لرهو هر هل.سراف یازو

 رعت راج كلراب راقو ردهنسانعم هطوفو رازاو روند هب هنسک ارآ ساتو
 یتعاد هدننزو هتشادن هلی (هساوک ) روخد هد هتسوتروا شاب یراکدتنا
 هدننزو رشابت (رشاوک ) ردراج یرلکدتروا هش رلشاب رای راق هکر دهنسانعم
 یندعء هزوربب قطاو لعفاو نود کمسقرب هدنآ ردتالورب هدنفرط قرش

 یشا نالخو | هدیکر ترد غص فور هم نالوا ییرعم هک رد هنسانهربشو اکوردراو
 ناور (ناوک ) ردروهشم هلع (لاوک ) ردیاب و زاحهد هثاانو همان راررد
 ( یحناوک) رد هش رلانعم ناعسحو هزعاو نارداهب ردیعجوک هدشزو

 رکسسع رسو رالاسهیسو غوشایو روالدو ناولهب و رلد هلنونوکس
 هنلغآ رفصو روند هنس وروس رفص هدننزوءهرابوج (هرایوک ) رد هنب اعم

 رد هنسانعم دععمو یرقاروطواهل اواو نوکس (توک) رد هدهبهردنامو

 هکر د هنمانهع تخرد عع هلبواو ف (جوک ) ردلمعتسم هلءاک عض هدیکرت

 یبد هکرود هی وڌو هروعح لوا (ءاحوک ) روسلو| رھا یصوت جاغا

 دوع ) دوک )رد هسا و م كاغعو روعح هدننزو یوا (یبوک ) دو

 ۱ راو یسانعء یلآ هدننزو روک ( ر دوک ) رد هیانعم لوا دوب هدننزو

 ردندنعو زاق یشوفو رولوا یوبدب و یصاص ین ردسیشوقوص عولرب
 هدهسنس یغازو كيكو نص رد هنسانعم هلاسو و یغازو ۲ زرد

 رسم نە و ردوخ عولر ۶ رارد ةد رد هنطو یغازو ۳ ررد

 هلف رګ هدیکرت رارد ځد هردوج ردوج تب هدنغلارا یادغب ردهناد تبان

 (هردوک )ردیدآ ینارا ناولهد رپ 1 ردروباشنامأ ۰ ردب راک دیدرادواح

 شنا کرد هسا رک هلاواو نوکس (روک ) رد هنمانعه ردوک

 هفناطر صوصندنسهرفک دنهو ردلدب نداب واو ردیس هفاط تسرب
 هداتسد-نه (هروت )رد هارخ الاح رد رهشرب هدشالو لاکن و ردیدآ

 نزوک هليا هج یازوواو ع (زوک ) زرد ځد روک ردا هلبقر
 شحولا ره و لبا هدب رعو نغص هند رد یهو واک ۳3 رده

 فور« هلا زوج نالواییرعم هک رد هنسانعم ناک درک هلباواو نوکسورو.د
 < را اه تست زا ست تور
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 خمرب ردهاعط عونر هد زو باتهم ( بازوک ) رارد زوق هدیکرت ردشع
 دغا زوج هلرسراف فاک ( دک ازوک ) رار روش هلا دوو زوجو تاو
 رود هنقاق ولاتفش شخلوا هرعت هلبا زوج رفع هک ردیف دا رهو هدتنزو

 (دروک )روند هندو هنکوک كجاغازوج هلبا هدحوم یابمض ( نیزوک)
 هلا هج نیغو از حف ( هغزوک )روند هنکجو قوب هدسنزو دزرس
 هدننزو هرک زوج (هرکروک )رد ره ندنوب هغروج روند هنغاهزوق قوع
 ضب روئلوارب بم هزوق هدسیکوت رد هکود اعشوخ ع وئرب هکر دیفدا رهو
 (اکروک ) ررکید هس هقارد وق ىل ەش شار تکا بولا ندهعرصو ندو

 رد هنس انهم نیمزاک رد هنسانعم نیمززوج هلفلاو نونو هل رع فاک مض

 یواش هکر دلال فورعم هلوناتو یدنلوا قالطا هب هلوتات هببشنلا قد رطب
 هد رعردق رم ندنوا هلوتواتر ارد رواد داتا زوم یعاعد لالتخا

 برز زوحو له« زوجو لیاهمزوحو راامزوجو مامزوجو لئام زوج
 یر و قآ لئامهترفصرار د یراتنم رفص ( مدنک ژوک ر) رداناو یترمکرارد

 یساهتشا كو: قارمط لوا ر دب رعممدن> زوج رد هناد قشیاپ هاب رپ

 هش رب یرب ها راح ءام لطر زوتواو لع لطر نوا ییاطررب و ردعقاد
 یوقاندنآ هکلبیک رج نامه راه تروا ییرغا كهرظ بوردشراو لوق

 ح ( نزوک )ردنیسعو یوم هدت اف یعاجو رولوا بارش حرفءو رکسم

 یک خاش جاغا یرازون و ردندنعون یهوک واک هلنوو از نوکسو واو
 ررید شحولا ره هد دپ رعو كيكو نفص هدیکرت هک یهوک و اکو رواوا

 هدیسرافر واوا هدکاهشبم قعصاو لکیهلا یوق یونرب رولوا عون جاقرب
 نغص اکو هدنکو رولوا یزوش وب یلقادو یللا دردو یراکدید نزوک
 رکا ندوغآ یس هج رولوا هد رار یلجاغا هدنراکنا غاط یوئرب و راربد

 یعر, وق كلوب رواوا یعرق هدهیصو لئام ههاس هداتش یرعشو
 ندنو یعو نالوا هدرلعاط نج اراد رپ وج کا هدکرت ر واوا مغص

 هجرومغد هلذن رګ هدیکرت ردوب یرلکدید روم ر واوا یلقر وتو ربکا
 عاط هد کر رار د جرس ه-ذعو نالوا هدراغاط قوصو رربد كيک

 هرکص رشود یزونب وب هدش رخ كنعاولا عیج رارد ا رم یزوک وا

 ننص رارولوا رمعلا لب وط هد اغ رتب د زا یرالا دو یوقا ند-کلوا
 ( ره زوک ) ردیفا ر كموعس عوج قاج نالوا عمتحم هدنراکب كغ زوک

 # نوکس ٩
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 1 هک ردیعسا بئذو سآر فک هلن کاس ءاهو از حة وواو نوکس

 ره E ندو طن کا ییدلنا م-طاعت یل ام هلا ی هاح تاک |

 کر یرک را یکلوا ییا ردلعسم هکلق ددع نرد رگ الو رد ره

 | كلف یجت درد ردلماح یر ودنورد زکر لا جراخ یسک واو رداع
 نیا کا تکلف یک نالوا رک رلا دم هلبا ماع *هرک س ردرپودن ۱

 ۱ ندنهیاشم هحورلاتالفو ندرهزو> ده طه کیا دوحوم هد:طرح رد طی

 | ندع 2 كموقع تالف رد شالوا بابت رهش ہل رلعات لثعو رهزوج

 | یدک یرعقم مطسو هسغ رعقع عطس كدراطء الف نالوا هدتقوف |(

 زدطاسح هک یسنات كرایکلوا کیا رداع هن دع كنا تالف ندنک الفا |
 | نوگاکیدتیا لیمهیاجرب ندنسب یاد لو ندجوربلا ةف یسهقطثم |
 نی دععرد هدننح 2 کال اه هکر دلماح کال آان تالف یدل وا هی هال امالو |

 هنن زول(هنن زوک ) ردرهطقن يکیدلیا عطاقت ,دلجم یا كرلنو نیرو یه

 || رفص هدنشابر ردهلاسو اک یلصا ( هلاسوک ) روئید هنساواح زوج هدننزو |

 : رب فصو كجوک یظفاوکو زرد یا ول هنکج وکو هاط هد کر ردکعد

 : قالطا هلاسوک هده رورواب كناویح را لیفو هود هلکلک هد هنس انعم |[

 زا (تالذبلاسوک ) زردبا قالطا هده ولن یلد نالوا غامدی ازاحو روئاوا |
 1 (تشوک ) ردجر ی کیا | یون کل هد مشع ینا جور هکر درو جو 8

 ٍر ییبدلوا لّعْسم كف 7 یس وه هلا هاتف یانو هع نیش نوکسو واو 2

 ا“ اس ۳ هام ۲ زورو ۱ ردرلزوب رلثآو زدی رپ و لا

 || هک ردهقرخ یلتصص هدننزو لوع ( لوک ) هئادرک 5 زاهش ۵ تشوک |
 م ءا و واو نوکس ( تسهوک )رود قلد هدي رع رارمک ناشر ورد ِ

 دافتعا رب مغرب رددآ تاک هدسوح عز هلا ا ۶ول نیسو ۱

 یراعزو رارید یدلوا لزان ندامس اکو ین زاریا تسم وج یرلک دابا |
 هک یدیا رک و راک هد هجرد لوش رول نه باک ورا یادتبا هک ردوب

 یرول نم تسهوح رایسوحم هش هدعب یدبا روئاوا غیا هرهو دراهم نک

 هکر دیفدا رمو هدننزوهراوهک (هراووک ) رای دليا قارحا ىاک لواولتق

 رهوج (رهوک )روند هده روس رغصو رد هسا هده مو كشب

 ووا هد رع ردوا ندرهاوج م اسقا هک رد هتسانعم د راو مھ هد زو

 | لعاودحر زو توقابوسلارتوا قلا i یقاطمو روند



 هردو
 رهوک لاب هالوارمغ ییصا الام رد هنس انعم دازنو لص او یک هژوربب و

 الثمرد هذس اذعم تاذو رواک هنسانعم دنزرفو راربد رهوک دب هنفالخو

 راکشآورهاظ هکر وند هناهنرس لواو رربد یرهوک هدر كج هد یتاذ

 لدو ضوء قرهلوا بی رغو رد هن-اسعم بداو نافرعو لمعو هلوا

 لصاومدآ تاذ ین ( مدآرهوک) ردب رده ندنو رهوج رولک هتسانعم

 هل رابتعا هدامو لصاو رونلوا رم عن مدآقب هک مدآ دالواو مدآ هد امو

 د مز یسضعب هک ناعسآ *هدام ( ناسا رهوک ) رونلوا قالطا هدهغاربط
 هدب رق ول یلیصقت ردن ددم وکو ندارفص "دنوئاب یسبصءب و ارح

 رود هدهناولهد یبحاص تاراتشحو تدالح رودبد هر مس سا عسص ص

 ردماسحاو لوصاو داوم کرده رارصانع (نارهوک)

 تاع فاح ) رخ هن اخ رهوک ) ردهاک ن دنشاب زوک (رترهوک)

 ردت راشا هنب رافرمشا فرط سو هيلع یلاعت هللا لص اع دالا

 لصاو یوص ( یازرهوک ) ردها هم لوا خدوب (یاخ رهوک )
 . قالطا هر هنک زمهلهاو غیلب و حصو قواخو لد اعور دکعد قی رعو
 (لکش رهوک ) ردهباک ندکعیا علدب مالک ءاشنا (نتفس رهوک ) روئلوا

 هباک جد ندا هدنحو كلوک بویعو ن دکینا هجو لااءهقاو تاود

 لوقو زالب رهوجو عص رم هل رع فاک ع ( شکر هوک ) رواوا
 رد هم سا اعم لدرهوک هل.سراف KL روند هرز و والنم یاب

 ردە اک ندروءوک ) تفص 2 رهوک ) رد 2 سا دو بلقو لد رسا

 اپ ( رهظءرهوک ) راد یخد میرم تفص رهوک روند مہ دیب رع
 بساو بیج كاب لیصاو یوصو رد هند یلاعو شو و :رکاپ و
 ندهاشداب رو ده هدارهش هلو حض (تالءرهوکر) رووا قالطا هب هدسک

 یشاءایدالانیب و ردوحا شاد یی راب (تفسمنرهوک ) رولوا ه اک ید

 نالوا لصاو هنانارع سکره رواوا هباک ندمالک هنوک امت یلوتروا
 هلوا شعاشلوارحا تیم ولع علا دص مامهدنآ هکرود هددمالک لواو

 یوصو روند هبهنسن شازود ندرهاوج هدنزو یرهوج (یرهوک )
 هک رونید هد هس انشره وجو شورفرهوجو روند هی هئسک ب يجو لیصاو
 تەرە و تیاد كيش یس رولوا یدا رم ۵ ۱ دو رووا رسل قرص

Nتا و ی ی سم سد سد سس هما  

 ¥ صر.ه#۶ #۶
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 (نوراوکر رد ها سود شراوک هلا ہاشم یاب ( تشراوک ( رد وج 1

 هک ۱۲۷ $

 عاقترا نيع یا قرا (E Et نالوا رگ ندادعام عیجو صوصع

 عاهترا نع یعاهرا كناوب> ارز ی ناویح هلا هناسلا رولوا ا

 E EE مک دو كا 19 ضوع ( نادب ر ره وک ) ردناسنا

 نی عم 4 ته قااو توروط هدقانا هد: دزور ز رک هلل وهح یا (رب وکر)

 هک رد ےک سا ب 2 بارو رد هس. :س انعم راک ڈی و راکاب رود هراکتمدخ

 ۱ رگ و رالراب یک وص هدروا شوک دو دلار روایت ا ىا

 عضو ترغول و دوس هدشزو ساقن 1 سا رد ۵ ساھ هژاقعو

 ) تشو وک )رره ا رسو قصوصو تالوک رلناةهد ردباق قح هوا

 جاغاو شاطو قءاحو كلک شاب نا و قع وط هلیاروز هدننزو تسیزن
 تسا 9 LÎ وک )رد هل انعم قعتوط هنر یر هلص م اسح | والم

 رد دی اتم شعارغوا هر هم دصو باسا ردلوسعفم ندهوق رم

 سپ وک (هشیوک )وا شیوک) ردهنسانعم رول نح سد وک (هتسیوک)
 یو هدو و (وک )(ردهدنرک ذ هدوم فک یتا بای) رد ه:تساتعم

 هکر و.د هب کودو راراث وا هل اک وج رلردنح رد هنسانعء بوط هکر دیدن

 ندننفک و رد ا شوم هدرخو قخواو روایکید هنساش و کب باوا

 E E وک هللوه ع واوو ردو: ساع 4 وس رواک ما لعق

 لھ ۳3 هک رده هاوک هدنزو اوط ) اوک )روند ره ولت رع رد زوک وا

 زورولو درع هدنزو وک اعد هل سراف 2 (وحاوک ) رد هر سانعم هد و

 رد هسا وه وجاوک (هحاوک )روند هنگ ص ندا نالل رو هدنرانو

 ندنالوک ی ۵ دزو ارادم (اراو )ردیف اراوک هدنژو راچ (راو (

 ردیاباقم رکو لک رود هر هشت نالوا ع رسا یک و لتهس ۱ ناو

 هدخزو درام ) دراوک ) رد هی اد اراوک هدننزو ناراوس (ناراوک )

 كجا محو كم ررکس اعط ند راوک ردامعسه لوق ندند: راوک

 لا یاب رو یوّقم یب هدع» سرف ء طارد رد صد لصاح ندند راوک
 رلد دلنا چل هلا س 3 او 0 نالوا محه نییمو ص٥ ییدیدغاو

 شراوج رو نح تاشراوجنانأوا 5 هد هبط تک رد روم شراو>

 زا دک (زاوک ) راریدابوقهدسب رع روند هنتلع کرم هد زو نوباسمه



 ۱ هک ۱ %
 حتی تک و هی سا تا تند تست سس

 هدنزو شام ) شاوک) ردو سائو زاوک ح و رعاه هد ه> وتعم هدننزو

 رد هنسانع«نواو كنرو ه وب و ردا:-ع ءا هی فوصومهک رد هنسانعم ت غص
 رد رعم ندن ول لاوج ردهنساتعم لاوسح هدزو لاو (لاوک )

 عل رد هنساتعم نابواک هدیدنه نابزو رولک ردصم مسا ند ندیلاوک و

 هدننزو ند. راوک ( ندیلاوک )روئاوا ربع حاسم رفص هک یتابوج رفص

 .قغارقو ردهنسانعم قلوباغو وشدو كمروس سوب یو و لو و قعازوا
 هکود هلا هزه حد ( هاکنا وک ) رواک هتساتفم ناسک او تکو

 رد هتسانعء تالا هلکناو هکودوک روایکید هنساش و هنکر ناتفق هکر د ثالداو

 رووا لاعتسا هدهد هکود نکلا روند ه-اکناوک هددکلیا نکلا یھاکو

 یاب( لاب وک ) روناواهباک نداتفآو یدناوارکذ هک رد هثسانعم هرکزوکو

 رودو ردیدآ زرابمرب ندنساب رقا سور هاشداب هدشزو لامور هلیس راذ

 هالوهګ واو (ناب وک ) رد هنسا-:عم ر رسو تګ و روند هدهزوبطو هزرک

 هکر دهتساسنعم ناب واک هلبا هدحوم یاب و رد هس اهم یارو نابوچ

 اع وا ۱۳ نوش شب وک )رول وارا حات رغص ردیاب وج رفص

 رود لسع ا رعرد هتساش 2 نوکناو لاب هداتغل دنزاب و دنز هدخزو

 ناب زو لد هداتغل دنزاب و دنز هدزوای وا هللوسهحو او (ای وک )
 3 هلسراف یاپ رمسک (مرابب وک )روند نال هدرع رد هنسانعم

eرب فراعت د  Eحف (دوک ) ردروهشم هلکءد یب ؛زایب هکب  
 رد هنساتعم ردا اکرورلب وس ولرم 7 هکر دیهفحم د و دو ک هلاواو

 رد هتسانعم سدو مکن هکر دیفدارعو هدانزو باشود (نادوک )

 لهکرس هب رزواو بوروشب هل زوجو دوو جثرب و تا ردماعط ع ونرب و

 هک ردو الب نار ضهباادنعو رار د خد ینبحشا کاور ارکو د تب رش نمکی
 رد-تغل هد هللا ه-مجم یار یلدب لاد هداسنعءهوب ردب رک دید یوالب جوک

 ییاندنابناکشا نیطالس هلا هج یازو ار نوکسو لاد حق (زردوک )
 لاظ تیاغ یدیا یدهعیلو كنب ردب هک ردرود اش یو ردیعما هاشدا:

 هاه ناص وصخ رب قوح ق هدننامز هلغلوا فا اصلا ی و رادغو

 نلعو ایل لء یسعترضح یدلوا باس و بارخ دیاعمو دحام

 ید روس تنطاس هنس یدب یللا رار دلک ہدوجو هدربصع لوا مالسساا

 قله اش داب لییزوت ها توک هت هرکصندنرد ردءاشناربا نا یسک باو

 < یدابا #۶



#6 ۱۲۹ $ 

 ن نوراق نا یر رددا ناولهء یکیا زردوک هتل ندرانوب و یدانا

 || یلغوا داوشک یسدر و یدنا یعاطقا كنآ ناهافص تیالو ,درکنهآ هواک
 | رد یا شوقرپ و ردرادءانرب زور ندنسارزو سواکیک هکر درد ویکو

 هد ۸ تفت نا ایا لوق ما تلاو قرخو ردا شعذ زن زار بش نکا

 یعهوو ردهسانعم كلوت و لمس ماشلاو قالب یخ زارع زردوک 1

 هيدا ص لص دتصم ماسجا كالفا هداعارب ز رلوا یراج هدب مع ندکلف

 | هللر هحواو (روک )با لوبق ماتلاو قرخو لو فئاکت هلفلوا هفافشو
 نوماهو تشدو هووا ۲ ردهسانضم رازموریف ۱ راو سام شب

 1 یشدرح ۴ رد هل تهجو یراکد د رح روک هنکشا ناب ردهنساتم

 | دو زا اهدا اس ووا ردت نالوق هک یکشا نابب نع رد هشسانعم

 ۱ تزقد اتو تعا هدیع ےک اما رک ورک اهاد فلت اویخوف روش 5

 مارهد هلکعا دص یکشا نا اعاد ردیءادرح دز نی مارهدرد,سهعبار 1

 هلو هعواو ) تاروک ) رد هنسا نم ترشعو شدعو هداب 6 رب ,ددروک

 | مقاو هد هفاستالنوک ترد نوا ندنرهش نا اشو رح هد زو باروش
 1 ربل یادم تآروشد هد هلادسیم ی قح هشود ك صوصو ردرهش

 | نوش هدهرام یلدقو هلاواانهدنرزوارا هکر وند هد ډپ هبق لواو رووا
 رولیک هعابا ندنراسا هءرحو تسه ردقورع۰ زک رد هات تروجو

 ۱ رول وا رب اا ردا بارسو رد رعه ندنوب بروج

 al) روک )روش روک یکوص نان شفار اے 2 دنقوط شاوک هژرب قاروح

 ردءصوم یتئداوا ے م سر دادحاو 1۳ هچد هك رو هدادور هال وهع واو 1

 | هدو هبرتیدنشکو هدنک نالواهدنرزوا هیرتو ردنوفدءهدنآ ید مسرو
 لبع د هسا لوم دوزادوزهد- زور ءز اروژ ) روک ار ۲ ) روند

 | ( بروک ) ردکعد كراج هکباجو مت هربت روئاوا داربا هدنعقوم د دش
 1 ن را تالرنو تسه زددورعم هک رد و ترس اوس بروح هلا ارح

 سلو ( نوفدماب روک ) روخ د هد هنيا نالبرا ندهآو ندهد و رولیک |
 ساو ردت راشا هفاابندیا ماقتا قیرلت رطح مالساا هيلع و ان یلع ی

 گارد یر قلب یو درد سود اب |
 | (تذابروک ) رارید یاب سد و نوعا ظفح یناس-) ییاغ روند یاب |[

(AY هک یا Wg 



 هد هدم سارا رلحاغا رولوا ف الطا هود نان د ٤ص و هدج ره ۳

 رل-ضعب رد شوق یراکدید یتکسا شوقوب زرابب وب هدنلکش بروچ
 ج کرد شارب رح یو یو قلوح

 ام هک هتن راردبا شقنو ح رط هداه كنزوک يکشا نایب

 هد رع رردنا یل وز هدنلکش یزوک لی نکس كن هحراب یرلکدید

 مسا هدشنزو ناشلوء (ناخروک ) هدنزو خم روند ربع هش او لوا

 رولوا قال-طا هد هر وک مارهد هل تھج ییکرت فصو رد نيچ هاشداب

 روند دنس هلوعم مه سالب و ملک .دشزو نیتس-وب ( نردروآ )

 o ےک ك نیک و هک و هارون دەد دساملنالوا ندا وندکوب و

 بم وص نک (هنواکشروک وک ) ردهنسانعم موق رع سرکه لنیسو ارو واو
 و ؛ارلرم رج هدننزو كب وب (لروک ) ررید شان هد رع روشد |

 رد هتسانع« نا تح“ هدننزو یناتلوم هلیسراف فاک توت هشاط |
 هارد هتس اتم ر وک اروک هدئنزو روعروم ۰ ( روک رو )رود جد جاو

 هکم (هاکروک ) یدنلوا ناب هدن-سهدام هک ردل اجرخ مساو یدنلوارکذ

 بع تاغ هنابیوب یکشا ناپ روند هاب یرلکدید یتامص هکمو یی ربآ
 (تسامروک) رار د برعا بیطورخذا هدیب رع یدناوا هیعس هل سا وب هلغلوا |

 قرح تسامروک كراءابوجو رونید هدرغوب نا اح ندندوس یکشا نایب

 ںوغا۔ص دوس هش رزوا دوغو ر وند جد هک ارو یراک دید نعروک

 هلح وتفم یارو لوه ګواو (نروک ) راردبا لوادت داقعت الادعب تویتلاحو

 ه دو نوک روس اتکا رود هنسلوا هکر ج بونا هر اد هلبایالآ رکسع
 ندن هلباافو نونمخفواررمسک (سفنروک ) ارد راد کار نخل ول راردبا

 رده_نسانعم طاشلو شع هدننزو یروح (یروک ) ردهاک ندیمدآ

 هدهکموروب قران واو قر هلن و قرار” ېک یکشانادیهلبارورسوقوذو
 فورع» هک رد هنسانعم زوج هلا ه2 یازو واو نوکس ( زوک )ر وند

 دیحوولا رددنسانعم انفو یتوکو د و روید هد هب هطر مط هجولسس ردشع

 لهم لطفا رد عع فورعم ندنعاوئا عو ٤ت هکر دیعسا لقعو ردیلبام

 تابزوک هداوفر اراد نروک هدیکر رواوا یا لئامهترج هکردقرزا

 روئید هشوق یراک دید لبلب هعکاذوب هلبا هج یاز (زازوک ) ردیمسالقم

 هک رونید دم دراب : دوهخوا و نبوت )درد ی لب ؛ للج هد 1 ضهب

 7 كر اوط



 ا
 تورز هللاد حق (هدزوک ) رار د مدلاب هماعرررگ EE وق ۵ راوط

 یس هک رکچ قاجواورونبد تور مع دارد رد عع قورعء هک ر

 5 رات ر رغاح یک کجو سوتسعا روند هدهروناج هدرخ یرلک دید

 IEE قویط هدنزو كب وب (دزوک) ردهناک ندناعسآ ( هتسکش

 روند بفک هد رع ردکک یبرعول هدر یتیدلوا قالم كقاس هلا مد |[

 هد هل.سراف یازرد 2 سام نایتکم هدنزویئاتلوم هل.سراف فاک (ی اکزوک)

 هزرهوفاذکو قالهد-زو دول هرسراف فاک ( دنک زوک ) ردنفا :

 هژز ود ق ع طم هدشژو هژور هللوهع واو ) هزوک )روند هر وس یعجو

 نولوا یسهزوق كاك رکو یسهزوق ف وک و ید اهمح هل رک رد هتسانع

 تنکعج امرخ هلا د یاخو ےہ مط ( خهزوک ) ردنغلهد هلیسراق یاز |ا
 هلذاک مع ( ناشک دنسوک ) رونلوا ربعت یغوج# امرخ هک رونید هنفالغ

 قعشقوط هلبا روز هدنزو تسوپ ( تسوک )رد هیاک ندنارب ناب رق
 سوک و روند هه دبص و طی در رد ا ود قعاحو ك 5 یشاب ناو

 CED رو ِ اح هدرلکنحرداواط لود یک بوک روهشم ۷ هدساتوم

 ندا هد رع رد لوق ۱ راو یسانعم قلا هدنزو شوم هللوهعواو

 كەلخ عوج ردیسا هتشرفر ۳ رد ۵تا روم قحو و هشوک 3 رود

 ك هستیم روهش ٤ رد هدد رومأم EE لا امهم ت ور

 ردنوکر تعم هدنرادمع رد رلنوک و طروب كسوحرد,دآ ینوک یجدردنوا 3

 قسءرص نوک لوایس هلج راړدروس رسهن راوطروډ نالوا هدنوک لوا
 بقرت 6 رارروشب هل سلوم لاشاخو راخو قاتوا یاوراردا لوانت
 نیسنوگس ) باشوک )رد دنساد»م رپ زاو ظو- 1 رد هنسانعم راظتاو

 جدا شود هک رد هنسانعم مالتحا و رد هس( وم اورو سود هل.سراف یاب و

 ۱ روئلوا رسا ین لد لزو كلل رود جد هراوحور هداس و روٌلوا ریه

 رد E رو تثعلا رص ع هج رع رود a سا لی ص مزوا هدنزو

 ( یروآ س وک ) هن ساتعم 5 رک یر وصول هدننزو هنازور ( هناشوک )

 رووا قالا هب )ی ندا ظفحو تویاکا ر دت ا

 دارم هک هد-سس ینلوف (روار شوک ) هدوبق ینلوق ( ردب شوک )
 ديفا انو سو ام ندراظتا ( نتشادرب شوک ) ر دکعد بّقرتعو رظتم



 اه ۱۳7

 | كکح راطظتنا ندد رد رمسقم هللا ند يشك راظعا دلت رب ورد مل وا |[

 شوک لک ( رس شوک ) رد هیاک ندعلوا رظانم ( نتشاد ردر نیوکس) ۰

 قک زع هن رهش لباب نیئرعلا ملا ود ردنکسا هک ردلوقتم یخ یرلکدید

 فئاوط و رایدلیالوزت هسانماذ مظع لبجرب هدرح لسحاس هدنلالخ
 | یراوع كواب رب رایدلعاط هفاکاو فارطا نوا راکش و دسیص هب رکسع 1

 ندب ولکیهلا م و ه داغ هک راب دلوا فداصم هصخخر هدراکش یا :

 كشود ییرب ا لوی هد هجرد رب یتلوقو یلب وت ېک یکابارس |
 ا اوا نم ارغ یال :اق قاب بودباناغرول قب ربو |

 م | یدلیا لاوس نو ی سرو مسا ردتکسارابد روتک هردنکسا توآآ ٠

 هدلاعس رګ ! لاوس هقناطو یدلبا ناس قلخو بولد ردر د شوک 1

 E رب جد زر لاعسوا E قءرو قود ) مچ وا وا ٠

 هر اک ند هيرو بید ان هک نوساوا یزاحو یک ییبداوا هدرازاس نولوا |"
 هدهلیدنءو هربتچ نالب راص هب هه جو هغارق هدرلنوک قوغوصو رولوا م

 هرو او درک اش دا رم هک شارون ینلو هد یک, شوک روند

 ( بسا شوک ( رد دا تیم € شوک (باتشوک ) رد اک شخلوا

 كشوقو رو: وا رم بع 7 سود هک رد هنسانعم مالتحا هلدس نوکس |

 شک نح هل يجو نون نوکسو اه 2 1 ج a هد هروب :

 هديب رعروتد هرومد یرکا یبواقجهراهح تاندکلو> عل رد هتسانعم ۱

 یهاتشوک هلیسراف فاک ( كنهاتشوک) رار د هد هنشوق قلرجور رد لاشنم |
 یشدهنسر و تلکرا هنسرب ررید هتشوققای> (ایر تشوک ) رد هنسانعم |

 رولک هنسانع» ممه اتش لو رازیدرول وا ر هدا یلابالقناوب راصد راریدرواوا 1

 رکعیراکد: د ناحاق هغالوةو رون د هل الخ قص ات قاوق ( كراخشوک) |[

 رکسفو 55 یانو فقوتو قهروط ( ندب راخ شوک ) رازید هدهکحوب |ا
 هدب رکناهج كنهرفتغاوب (هبخ شوک ) رول وا هاك ندکلیا هظجالمو

 یدناوارک دان ردرمسفم هلبالراخ شوکو طو ضم هلباء دحوم یاب واخ حف

 ( كرخ شوک )و (زخ شوک ) رد رظن "هدیسر هد هلیناتحا یاب هنب رابو |
 بیدأت (هدروخ شوک ) روند هکجوب یذوم یراکدیدناچت هفاوف |
 عاتساوافصا هرزوا لاک هدننزو رادش وه ( رادشوک ) شعوا لاش وکو لآ

 قاوق نع رواوا ید ما هدانعهو ردکءد یکلبا ظفحو ذخاو ىج دیا

 ٭ توط #



_ِ 
 A تعم ظفح (نیشاد شوک لا هکظةخو هلدا افصاو توط

 ةغاوخ ۳ هک ن کا رظاو قفل و كیا اعصاو هجو

 هدتفورب هک ات ر ونلب وس هیت کرب نو لواوردزوس شخفواط |

 FETE N لنس ف (یارس شوک ) هیار هتم ٍ

 كشوم ءالوهح واو ( كشوک ) هلوا لصاو هثسانا ره كم الک ییدنشیا ۱

 یاصقاروتد هتسهراب تا هدرخ یکیا نالوا ربت لد كجوک هدشنزو ۱

 هک رد هماغه میز مانع اتمو رو هد رع رولوا هدموةلح
| 

 1 رع حە ن ند ظا نوک ورق هتت شود یزاغو ج ردهدمآ دورف ماک

 رواوا هیاک ند قاب و كل رب زاو كاکدو کتسیا (ندرک شوک ) رولوا ۱

 | دوب (ندیشک شوک )ردهاک ندکلیا افصاو تک شوک)

 | کدوند و ِ لوا درو بل شو (بل شوت 1 نا ا

 مسا ( شود .شوک) لوا ا دص هک رووا OT 4> و

E 

 ار ردنابن یراک دید كشوکلاجرم هلن ر 1 ماوع رد شوکنز رم ۱

 e ورد هاك ندکلیا عانتساو افصا نونوط قا ود د هلبا ناح ) نداهذ

 ا.د رع ردیآ تلدصکرب (تللف راوشوک) رولوا دک ید ندکلک ژاوو |
 را لما راتخا تدحو ( ندر ۴ اب E ؟ )روند لاله ج

 ۰ هدس نص ونا یک ( هتسکش ماج شوک )رد دم راک ( شااب ةشوک)

  ردپعما مکحرب لصالا یسراف هدننزورایشوه (رایشوک )روند لاله |

 | فاکو لوهحواو ( لوک ) یدوارکذ هک هع ردنغا هد هل رعفاک |[

 ۱ ۲, درخ نایت او 2 لدو رولیکب د سا باوا هک رد همکت هلیسراف |

| 
۳ 

 ا وک ) رود رافلا ن اذآهدب رع یدلوا ی مسد لء ها وب هلغلوا يش هنعاو 0

 1 اسو کو ی ءازود وررد لواو و هد رع رداروهط هدندب رود هد ۳

 3 رود = ۳۹ قود هدزو رادوء هل هل.سراف فاک (راک و )زد ه:سأدعع

 فاک ریسک ( درک وک ) ردهنسانءم راک وک (لاکوک )زرد اسقنخ هدیف رع

 رد سد ترد روند تب رک هدد رع ردرهوح فور م هلع وب يترا 1

 رلطعب راب دلبا قالتخا هداتفیقح رواوا هایسو ی روو ا ضا

 هداوق رب ءروارا درکو ک هدقداوا دم راقا بوقیح ندراکب رب هدندنع

 یر یر ررغوادرش طبولوب لوب ن.دنرا هجر 5 دعاط طرب ردراخش رب یک نوش |

 دنبال دوستت ز سس
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 لضفاو رارروش ود بوراو قاخح هک ادر فاك: هدقدلوا کرم هرژوا

 ترضح ردند هیضرا رهاوحروناوارسما جا تبریک هک ءول یوصرق

 یک هدنا ردا روهط هدلع د یرلذدرود رو ره مالس ]ا هماع نايس

 نههراو تو ددا تار د یشانندنرا رمطاو مو هد وا زهر ردق

 هدو دتلوا دتخا . نکا رواوا ناداع ELK 7 د جافرب روم
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 ا هک یعوذ کرد وشاو رولوا لئاز تااح لوا

 ردداسح الاولا دود یک ینددلوا حا ورالاوباهوب > ردرمسک | م ظع اورج |

 یدرکوک قوبح هک ردنالوا یراص یسولا درک e الاو

 ید صرب و ردو یرلکدبد ییاصا تبریک اہط الا نيرون وا رعبعت

 درهاظ ربغ یتوفصو بلاغ قیضرا رووا رەت یدرکو کر ب رواوا ل 1

 روقیف هدناتسکرو لرد اسقنخ هدب رع ردکجوب قوب ( كلا درکوک)

 لجو ینازو هل-وتفم یسراف فاکو لوهحواو (هکوک ) راردیا قالطا
 رد رع« ندنوب هقوق یدنلوا رکذ هکر دهتسانعم وکو رد هاشم |

 رکعو هلرحورد هنسانم زوغواو لد هداسو قحا هدننزو لوغ (لوک ) |

 دفحو رووا ردد لوک روند هعطوء یکیدکرب وصو رد هنسانحم اغدو |

 هلوهحواو ( جالوک ) ردشوف ناسناوا ریه شوهناب هک رد دندان

 یدئلوا ناب هدنسهدام جالک رداولح ناسناوارعبعت اولش هک ر دی الرال

 نو نوکس ( حشالوک )ر دیعسا یناریا ناواهب رب هدتزو دالوب (دالوک )

 ( لوک ) ردیساولع جالك ضعبلا دعو رد هنسانعم حالوک هلعجو

 نک دو ( ن دے وک )ردنا ن بلک مد تره زود هالوهحواو

 هلوهح و او (هلوک )رارروس هن رزوب نانز هک رد هل زق (هککاوک)رددن-ا ا
 یسهلاوز مخ كرک قاراوب قلطم قعیرد هن ساتم واک هدننزو هلوا هلبا |

 نوطو قن” وكف رکو نوط یرافداشوا هدلا لراةجوج رک و

 ۳ - صلوسو رد هاتف لسفقو نرکو نوشلوا یقلراوب
 و هکمو ین ربا هکع هډ زو موم ( موک ) روند هد هب هبرشمو

 Ee (نوشهوک )روند رخذا هدب رع رد سا تاب ناشوا رەت

 1 قامالا رد باغ عج ربط هدنتعا دنزاب و دنز هلدا هد نیش مطو

 ردت راشا سا هدننغا دنزاب و دنز هدننزو نزوس ( نم ۲ )رده تم اتم

 رووا ادا هلا وشووب هدتیکرت رد يدار اذه هدر E نا

 + هموک
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 | زاس هکردهزاخ رفح و مصتح لوا هد ارو همور هللوهح واو (سوک )

 1 یک حالصو یبهباوق ی کو یسه وا نیش | رک هلوا شاباب ندعلعو 1

 1 ردکعد یلکنرلک نوکک ردهنسانعم كيرو نول هدننزو نود (نوکر) :

 هلا فو صوم هک رد هنساس:ع» تّفصو رولک هتسانعم هدعاقو شوروژرطو
 نالوا ف رو ردا رهشر هدنهکلوا سراف هلباواورسک و ردانعم ما 0

 زی سا

 رد هنسانعم تبایو عونو هوک هلفلاهداب ز (انوک ) رد روهشم هلبانوج
 زرطوررروس هب رازوب رم: را هک رود هر هج روو رد هتسانعءم كنرونولو

 | هد رع روند ه یزوف هدننغا دنزاب و دنزو رد هنس انعم هروئو هدعاوو

 | رارروس هن رازوب رلب راق هکر د هل زف هدننزو بازو (بانوک )رار د لج
 : ز زع هلک اس نو (ین ۳ ۲۳) ۵ اعم ووو (نوک انوک )

 یاز ج درو )ردا ن ری و میم" هو رد هنسانعم منت و

 یس هکر کج قاجوا هک رد هدساتعم هر هنحروش هل.سراخ

 : رږاد ا رف ز اردو رود را هاو هدش در هکر کج ردروناح یراک دد

 | رد قایقردوسد هنفرط کیا كعاروطوا هدانزو هتسدلک (هتسنوک )

 || شب هلون حق (هنوک ) رونرد هزودلاوج هدننزو دنب وم (دننوک) رووا
 هن رازوب راب را هکرد هطرق ۲ رد هنس اهم نولو كلر ۱ راویسانعم

 هک روت دنناب یا هد ± ردهنناشم راسخرو قاک ۳ رارروس

 هنایهام نالوا فاتح عوللاب هکرد ه-نسانعم سنج ه روناوا مبعت قایق

 نوکس(اینوک )رد هنسانعم نوک انوک (نوک هنوک ) ردرامع ندش لوقم
 جاحوعا كناس هاکنا ردهب واز ماق ثلث هکر دب رادعصر كلرا رام هلو

 ارهاشرارید هک قیر در زردی مهو نزو یا

 یشر هلکت اروند جد ها یراک دبد یا رح كل رک ودور داو

 E E هروهطو واو (موک ) رازدنا مودو ر دقت

 یدنلوا رکذ هکر دهنس اتام وک درو یوم (یوک )رده شعاعم

 هلام فلا رد هذا عم ملکو هقطان بحاص هدنزو اوج (ا وک )

 هک روئد ځد هکنه ارس ز اسو رد اسعتسم هنساسع نابزو ردن وا

 روئاوا دارا هدنرلسعف وهاسلاغو رب طو رار دياز اغ ارس ندهدرب رب

 یاب وک )یدناوا کد هک رد هن سا دد هلکنا وک ( ه-اکنا یوک )

 | اللا هاعو اند ىلع یسع هک 41۱-4 ق ملکتم ین جڏ ( هراوهک
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 رددنک ی ګان واناکوجو توطهل اه دح وم یاب ( زاب وک ) ردب راترمضح

 هکر د وب قفص لوا رهام هدا بوط رگید هک رود یندهرکیژاب لواو

 رازآ هیاوه ك ءاح هجدرا یر یرب تولآ بوط نا 1 ولا ددع قلا شد ةا

 هسا هراد یا بوط ییبداش وا اثم نروشود هرد ی رب نکلر "وطو

 فووم هامداو هک کی اح خ هداف روس هدا یواو هداوهیبوا اتاق

 ندیاتفآ (ن رز یوک )و( رزیوک )ردهاک ندغلو | قنافو بلاغ هدعازنو

 نالسوق هرز وا 2-4* یقورحو رد ضرا "درک (نکاس یوک ) ردهیاک ۱

 رد همسادعم تسد وک ناذاوا زر هد هج وقم EE) وک )روید هده هطعت

 هد رو شزوس ( شوک )ردەاک ندرف (تیی» یوک) و (میس یوک)
 هدنزو ك وح (كي وك ) رد هتسانعم د]اعم ردردص)ا,لصاح ندندم وک ۱

ES 1هبقارح هک قوا برط (ندش یوک ) روادکید هاش باوا  

 SE ؟)رو دە کحو قول (ناد او تر ۶۱ |

 رداعأو سا 3 نەک هدشزو ملت ر وس ( هد وک) رددا a لوا دول :

 و ناوخ هصدوروالوا قالطا مد هاب ] ردە: رسا طه ملک یلیوس
 (هب وک) رووا قالطا هزاس كشنهارسو رود هده هدنزاسو ۳

 لص هباه ناب یجت زکسنوا) ردهنسانع راغوهراغم هدننزو هب وم |
 بای ردلعس یت اکو تغا شنوا هدیابجوا هک رد هدم ر یسراف فاک |

 تو کارد مک 6اک هدتنژو هم .(هک ) (ردهدنرکذ درم فاک لوا

 هد هس هنوپ یگویفو رد هسا عم ناهاشداپ تو ردهنساشعم نامزو

 نامز مسارد هنسانعء یاحو ناکمو راردبرا شوک و نوتلا هدنما روئد

 یدقو حایص هکعصص رولوا شاوا كرش ادا هدد ناکم ےسا هلا |

 ردذاک جحص هک رد هنساذعم دوز خو رده: رلانعم ر , كحه 5ا هکماراو

 اه راهاک (۱ هرابهکر) هدشزوراتفر (نابهک )روتاوا مع ر مس نيج |

 ندشنالآ رکشفک هدنزو نرهر (نرهک) یدالوا رکذ رک رددنسانعم |

 ( هل هک ) راردبا رمت ابز هدنرانب رارروا قن هحوباب هلکنآ زدنالآرب |
 شەكل هکسو روئد هش را هدرخ شموکحو نوتلا هدتازو هل مد

 كح اغا روئید هنیدروف جاغا هدشنزو نهب (نهک) روند هد هنس هک ندا |[

۰ 

 مس یمن بس شنود سس سس ا لت کک اا اش تا ن توس یاس

 راشهک ) روایک و د یال ی 1 نگاهت دد یانو ردو أ

 < و
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 ندافب یب یاد (انف راوهک) رد هنساذعء رابنهاک موق م(اهرابتهک )و

 ینات بال ردهنسساضم هلدابمو كعشکد هدشنزو لوق (لوهک) ردهیاک
 ناچ رد تغآ ازش :دننزو نا نایک ) رد

 ره (رهکر) ) 5 دموعصم E - نا ۳ 1 ردهتسانعم اندو

 یدید رد رهوک عج رهک رام یدنلوارکذ هک رد هه رهوک ویو

| 

| 
1 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
 ۱ ترطح راوحو برد هکرد یونعم مقرا لع (یلصا اخ رهک (

 | 3 رک اوجو (میرک 5 رهک )ر ا (كلذ روع رهک)ردیاھس

1 

1 

۱ 

۱ 
۱ 
 ح
۱ 

| 
۱ 

۱ 
 أ

 هده هتک ندیادشو حصن عفان هیاندو ندوروند ؛هدآ تمه حا صو

 ۳ هک رد مداتسر ےس راف فاک لص هر ینا یا ن ىد ز وةطنوا) روشد

 ه> وتفع فاک لوا تاب رد اع یو تو تود قر هدیاب یا

 رولوا هجالا ةوقآ یدانق رد دا شوقر هدننزو ی (یک) ( ردهدنرکذ
 6 نخاک)ردیر کدید یسوف ن < وک هدر SEE یکلبقوا ندنآ

 ۱ هر نولیصم و كهروآ تک او او توهس هدشنزو ن خالف

 رد قوا عور هل اهدحوم یاب مو اب نوکس کر ر دا

 ۱ رک زد هام بوک هدننزو وع (ویک ) رار ددا رعت ریسک دکر رولوا یصذ

  نیطالع مدقا هل ۱:۰ یاتوار نوکسو ممخف (ترموبک) یدناوارکذ
 رددک رف ندنظفا ترم هلا ویک رد نادا دشا كوام لواو ناهح

 1 ی رع فاک یاو ا رک رزم هدنزو یربد تروا او ؟وک

  بواوا عدقیسزاف سا روب نم تفل نکل ررددا تباور هلبا هشلتع یاژو

 1 2 دو ناه> هدننزو ناعب هل اه (ناهم ؟) ردووب هثلثم یان هدعدق سرفو

 زخاوا .دتزو ی E عدد درو را
 | ردنا هدافا یساشعء قاوا نعإ ندو روا وا یعالع ردصم لصاح هدنالک

 | ردیفف .اک (اک) روید کدنشخ هدعقوم كج هد قالوا یاس الثم

 ۱ a مش یهر (رمشابک )روید هددیهب ق ةطوحو ردهنسانع» فلعو توا

 | دولوا لد صاح ندنرلا-ب نکادوس ضب رددوس نالوا لصاح ندقلتوا
 ۱ ی | تاب ہرا ص ء هروک اک هلغلوا موس ص هلا ایک ریش هد هکر و
 | (هنیکبآ هایک) رد الک و توا هکر دهنسانعم ءایک هدتزو غار > ( غایک )

 1 .Eba ھه شیش رب هد راراو دو هد ررپ قاروح رارد هاب یراک دید و

 حاحا تس هدب رع یدناوا هيم ریس وب داد وا لد نه دیلک اب نح

 < لک ۷ ی یا ار و



 رودمعقرو رارد یزو ول جوق E هایکر) رد دیم ak دو اود

 لاکا هدب رعردتامئرب هدرخو یراصیکعجو هجا یرالادو رد مهردو
 اهرمسک (ذعهایک ) رددیفع تیاغب نوحااشح اولصافممارواروخ د کلا

 (قیک )روند ءاقجلا هل هدس رع رار د هن" واز وع" هدننزو لنچ هایس هادا

 نیمزو رب و رد هنساذعم ناهجو اند هليا هیات یاندمو 5 دثم یات ریسک

 رول نم هدر کید كنهرف راررونک ندرصب رګ ردلک عونر و رد هئسانعم

 ا وت زص رول وا هع ارابب داخ ی دنک وق: , ص یراقارب كاک

 رار د د یارآ لاو یارآ ی یک لک اکاو راروق هنغارا باوئاو رارروتک
 ال-ضقلا دی وم ردن راکدید لر دص لک هدرا رادو الاس ا

 دار ۹ راپاه> نعل (ناب ) یدلیا طض هلا هد اه یا یبح

 یاژوا ما (هوژب 2 رد هنسانعم ظفاحو بحاص ناب نو

Eرد هسانعم كعا بلطو كيسا ند هو رد هئسانعم اید باا  

 ندیدرو ردهنسانعم درک ناهح درو یکرولوا قالطا جد ههاشداب

 دغاک و شاقو زب نوساوا یسح كرك ردهتساسنعم كلبایطو كمرود

 تک سا ی ک فام حاءدو ناکمیط نوسلوا یونع لر کو یک كمرود

 ردهنکیم رو بوخاو ماع حاس داره هک رد هنسانعم درول ناهج درون

 ردکم هدشنزو میز ( جک)ر ولوا هباک ند او ندردنکساو نداتفاو
 هده هک ناصهو عامدلا لو رد دد سام رطاخ ناشر و مومخهو

 رددراو هد هل یسراف ےج هاهو رد هنسا عم قجاو نیفشاشو رود

 (هدیم ۱ ۵ )رب N ا بھ و

 شلوا نیعاشو شهرشاش ردا وعفم مسا ندنظول هدننزو هدیه

 رب و هنسر شوقوب روند هش وف قلیح هدننزو دب (دیک)رد ین

 لاوس تیفیک و نده کر رواوا تاک راو ت هدا سا هیت ا ور

 هم واقرفحش ندیآ بولوت شرب شلوا قایح هتسرب لکش» وب هدقدتاوا

 < ناکا قیجو تربغ یدر و باوج هن اکزانو د ردجا تع

 ندنوب یمیبعت یدک یحد هدیکرت رررد یدیک بودیا تبسناکا ندنهجوب
 هک رد تعاشد و قایحا لوا نعد رد هتسانعم تیتر ی

 رث یبکرهز رواوا ضراع هدنراهعط كزدوی«یبک قدتفو زوجو مداب
 رارد ارم نادکیا هدیکرت هب هطروع را جد هدهطروع ردنا

 ٭ ارک



 سبب > A تینا
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 نر
 یاخو ار جن (خریک ) رد ساتم هفرسو لرسک وا هدشنزو ار ز (ارک)

 فوععع هش رژواهدرلکمو هدرلعءاج هک رد هنعاضعم هلحر هللا هیچ

 هصقر ندنلاعا دروابهد-تزو كرب ( كلربك ) روئاوا مضو فرش

 لعف هدیسکیا كراظلوت ( رادوریک ) ردندنرلت الو ناسارخ درواب رددآ

 توط جد ىسكياردذو-خ أم ندنتشاد رادو ندنت-فرک رک رد را

 هدنموکحو ےکح قلطم هلغلوا یراج رعت و انرتک | یدتعوکح رد هنسانم

 هرمخ (هرمک) ردیااریا ناولهب رب هدننزو یوی: (یورک) یدنلوا لامعتسا

 هویم اسو مزوا هنمابوروا ن دقو. هکردهفک و تد كچ وک هدنازو
 هکر د هنحانع» هک اکذو هدف هدننزو ناورعش هلت ات یا (نادرهک ) راروق

 هدننزو سیر ( سک) رواک هثسانعمناب رکورد هثسا نالبرو یلد قسوط

 نوواعو یلجاص نهد (رادوسک) رده اسانه جاص ردیففحم وسک

 هکر دینالو نالیک هدننزو ل هال وه یاب (لک) روند هد هنسد رز

 عر هدنتفل نالیک و رد ردم نالیجو لح رد دنلخاد ناتسرمط

 لوک ناناوا ربع قاراو رادلک روثاوا قالطا هفلخ ماوعو یناعهدو

 هنتلع عرفلا بحردو رادلبح ی رعءروئاوب هدنلحاوس زرحرح رد_یسآ

 یاب ( فالك ) ردرتومو دیفم تاغ هدنهفد كرادروق نوکتع هدهدعم ن

 قالطا هیتاعهدو نادانو یماع هدا یک ناز هدنزو كلدم هللوه

 لیک هدننزو لف ) يک )ردیدآ عضوه ر هدنزو لح ) هلک ( رووا

 هداوقر رددآ ترشعرب ندنراکرت كروب ورد وسنم هنالبک نعل هنب رهش

 هکر د هنسانعم زاد ر ,دننزو ابعس (ابیک ) ردموقرپ ندنس هغاط شوب مک
 دداع دود خو تح ابص «دننزو نیس (تیک) ودهح را کا ی
 مرش بحاص رار د نیکم رش الم رونلوا لامعتسا بک یهاسعاد نکل
 نکا ضعلا دنعو رد هنساشعم تافصو رووا ره کت نوا هک ردکعد

 هاب (هسنیک ) رولوا كعد مغرب نیکعردهنسانعم ر وولط هکر دیففحم

 ود هللو هم یاب (ويک )رد ھه نسانعم حاحزو هش ردیف کا هدو

 روهشعیدلوا لصاح ندنآ نیب ردیداماد مسرو یلغوا زردوک هدننزو

 ید روتک هناربا ندنمز ناروت نکا یورک ردراو یراکنح هنارماد

 هدح الطصاو ردهساذعم ناوخ هصقو حادم هدانزو روز (روک)

 عد وم هداوا نط مد-۶۰ كعامد لواو رد هشسانعء كرم س>

E تا 
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 ۱ ص اور رواوا مسا ی دا ۳ اس وی

 11 اساس و فا رسه» و تاسوا ردهدنل زم كنا هرهاط 2 فرج

 تالسعو بط كەشە و ضا لرع 3 الثم رونلوالاردا | هک یلاوحا

 : (ناکویک ) رول لس هل هل. 4 طساو نو لوا ق هودا كن او راس > وو واح

 ردهزارکردب E | ناواهدر هدننزو نامهیم هل راف فاکو لو هحیا
 ی

 ا چک دک رد:وقر

 شوابیس نب ورم
 رد. ۳ قالر هد کش ی وصع دم هلو هىا و ردٌدنراروالد

 رد نیمز رواخ هاشدای هشت رو هوره (هویک )

 راردا ندەروا ګو دن نسا راو ندنکلیا قوع یزو یک بروح |

 فاءوقاتوا رد,هذَع ها هد رو هرس سر زرد جد یکم اح شک 3

 ردهنسانعم هايکو اتوا هدنتها دنز اپ و دنز لا (اهیک ) رد هسساتعم

 تاقا هر دصد دلدا مال نزنسهم هیج فورح را تة ی ج وایر ۳ ۱ ۱

 نایب کلوا ردنعلوا ان هرزوا نایب کیا مرکب هک رد هدر سفت ناباکو |
 فو توا زوعط شع هدهحوتف» بات رپ هک ردودنس ر مال لصم هعلا

 قاشک و رد اسانه هزرهو فأ ذک و فا هدنزو 1 ) y۷ رل

 یرا هکز ده: یا وم ار هل رعو روند هدب دنتسک ل و-ڪذو هوا و

 ضعف یمدسعتم ۳ نوع هنر دالا فرح گر هک یرآو 2 ردیلد اعم ۳

 ادا یسهلک الو ردا قبة ورب رفت قیاس نوعع+یراو زیق باجا هلبا |
 شوک هدیناتوت هدشزو تا ) بال ( یک ینودلوا هددیحوت هک رولوا ق

 هکر د مسا مکحر ضعلادنعو ردمالسا | هلع ۳ سا ردا مسأو ردیعسا

 رد انو هاشداپ رب رطساو ردرطسا نیا هدلوقر و ردیالرطسا عضاو |

 (الرال) یدنلوارک ذ هدنش هداه یییداوا هسا عم نا رم یظَعا رطساو

 رثقو تاق ردنا تاقو تاق تاق هل-فلواهتسافعم تاقال هدنن رو اجراب |
 ( هال ) یدلوا )ع هداواح ناناواربمعت اولش هلبا هقالعوب رواوا كید |[

 ز بو اجر هل صواخ راهطاو رد ۵-؛سانعم نگسوژزوس هد ذرو هات

 ۰ كدەغانا ندشاب هب هدر و ردردصم عسا ندند الو رود هتساسنعم

 جراخ ند هقیطو هدشزو ندیفال ( ندمال )لرد ه هند شاراص ۱

 قاعو قغلفادلیو عرضتو عوضخو قهراولیو كلا فاذکو فال ِ

 قاب وک هزرهو قافاشکی و كّءا هصدخو قعادااو صبصتو |
 هکر د هسا: هاپ هنبز هدشزو ولاح ( وال ) ردها رام كابا

 هک نابدر ¥
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 رده سام لیطر و توشر هدزو جاب (جال ) روند ید هردو

 هل بسراث مچ ( چال )رد هتسانعم نایرعو قلبچو روئید هکیوک قا
 هب E كعا نو واو قعادلا ندیحال ردردصء مسا ندندیحال

 رد ه-؛ساعم ابا ۵-هیطاو عالو هطاروخو لرهورد هنسانعء كمروتک

 لنام هرجو هلی یکاکوکو فقاص یل-ضفا ردرخقورعم (دروجال )
 هصانخا رد قلا ندوب یو یرامزد ردیعو یٹخدب هک ردئالوا

 (مخدروحال) ردو و:»یپلقو حرفمو یلاجو عقاد یاد وس نالواهدملقیلاوح

 رده اک ندکلذ ( مخ هندروجال )و (فءس یدروجال ) هل ااخ مع

 لاه ردند هراح "4 ودافورعم هک روند هپ هلقاق هدننزو یجاک ( یجال )

 ردهنسانع+لحو یاج هجرک تغاوب هدننزو خاش ( خال) رارید ید ليهو
 هنجاو یر شاط یک خالودو خالکنس روئاوا لاسعتسا اک رھ نکل

 بک ر جد هدنو رواک هنسانعم ترک و هلغو هنا هم یعاش

 هدنآ هکر درب لوا خالکتم هدرون نه لاشژم الثم زمو! لامعتسا هعکدلو |

 خالدورو هلوا قوچ یرب و نجهدنآ هکر درب لوا خال وبدو هلوا قوچ شط
 ندعضوم حوا وبا كن هاگو و هلوا قوج یاح هدنآ هک ردءضو» لوا
 هدنژزو هثشغآ هلدااخ رسک ( هتشخال) رداکد دوهشم یامعتسا هدادعام

 ج2 هدرابد زب شید یشآ جاقترلطعب رارروشپ هلبا نواردماهطعونرب
 هش> اف ( هنخال) رارروشب نوح ا رلنلوارمسجا نه ان رک رار د یساب روج

 رد داسا عم هعقرو همای هدنزو هاش ) هال ) رد هئساتعم ا هدننزو ۲

 لیسهدننزو لاف (مخال )رد هنسانعم زود هد زود هخال روند ید هتان

 راود ۱ راو یسانعمنوا هدننزو داش (دال )رد هنسانعم بالیس ی وص

 E) ردکعدراوبد نو راولد رس دال نود الرسرد هثسانعم رادحو

 هدنرل قوم هتحوو تاعو ببسو هدامو ل-صاو رد هساتء» ساساو

 نار 4 هدرار كج هد ندتهجواو هلس واو ءان کا الثم روئلوا دارا

 جد ردهنسادعم راوبد دورو هيج ۳ رارید دال ناز او
6 

 | هیاسد شامهشوحو كزات هدساغ 4 روتاوا رعد رود هک یسارص راود

 ٩ رد هدساس۰ تار و قارمط ۵ رد هامون ید هدست رع روند |!
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 یسلصا مان ردرهش فورع» هدناریارالو ردرال رهش مسا ۷ رده ندال

 نشو قارومهو کالنش ٩ رد هان هفوگشو كج ۸ رددال

 نداد (ندال ) رد هشمسان_هم دین الب و هلق ۱۰ لرید هر رومعمو

 یخد لسع رشع ردن دعوت تاموشع ردت وطر قورعم هلع و هدننزو

 نکیا رانوا نویقو یک رواوا لصاح هدرل-لنوا عونرپ هدناتسکی ر ررید

 هنلافص نکل ررولآ بورمص یرل بحاص )او بوشباب هرزوا یرلکو

 دن رک هژراددوب الاح رولوا لطفا ندناشواب هشساضعا راس ناسشیاب

 ندنرزوارلیک بوغا هن.لاح قلقو و یتوا ندال رولک ند نسهر زج

 ۱ ۰ نالوا نوف ندتجر یر و ررولآ بوربص هرزوا حورمشم هجو

 ر ونکوردنک هللاد رسک ( هندال ) ردعفاد یئارمشحو حر هيو
 هدنتزو هداس ( هدال) رار زود ناغرواوبباندنآ ردیعسا تابت ناناوا میعت
 ار ( ناجرال ) روند هد کب وک قحاقو رد هنساعم نو و هلاو قجحا

 ییبدقآر اوراکبرپ نا ران 1 عاطرب هدناتسرمط او EE هل و

 ندنتافضمماجهدناسارخ هلیسراف یاز ( ژال ) راربد رولوا رڪ هدرب
 (سال ) ید اوا رک ذ هکر د هانم دروجال (درو "رال ) ردیدآ هب رقرپ

 شماری او هد هکببا كج هیلشا كور و روند هنغلا تاکیبا هدنازو ساط
 ا و هناویح یشید اموعو رربد هد هکږیا ش شمالوا مسعو

 شوق زاوآ شوخو كجوکرب هلسنس عد ( یوکسال) روند هد هکب وک

 كر هوا رايد عا نام هللا شوق یراکدید هرق ندشاب یشوقوب ردیعسا
 جاراتو تخات دل یزغ ره هد زو شاف ( شال ) ررک هلاد ندلاد

 هدنارازغ هوردکلیا نوڪشو تراغو تعا لیاحو قبح هک رد هنساتعء

 ةیافاذیاغو رد هشسانعم نوب زو علاضو رابتعا یب وریشح ورد دآ عضوه ر

 0و نزداب ( نکشال) رد هنمانعم راتو و قفواو زآ

 هدننزو هشام ( هال ) ردتغل هد هلنش فذح رد دآ عاطر بب رق هدنکل#

 ربیع نش هکر و دهد هنس هد رم ناويح ورود همدآو تآ فص و نوب زوربب

 لرهو حا و هفیط) هدشز« غا( ع ) رار د هفیح هدب رعرولوا

 لددن و ققروقورد هتسانعم هع دخ و بب رفو قعادلاو رد هنسانعم هطاروخو
 هدشنزو سوقا ( سوغال ) رد هت ساند نیسحو قاعروقو رد هنسانم

 ناعث وت یراکر اتخراربد بترا هدب رع رو: د هناشوط هدنناسا یور

CNجم سر  

CE 



 نصر تست وات

furا  
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 هرکو لسع یندهیام شب و ردا عفام باععتسا شا كناشوط رد |
 میدبهدنصوصخ ینالخ ییا دعتساو رد روم هدباب وب تالذک یلواست هلرغاب
 رد هنا اعم سوغال ردیمور جدو هدننزو نوماه ( نوغال )ردرتالا

 بودیارط اقوص هل جم ردت ندنرزوا ردرهشر هدشنزو هنذآ ( هنیغال)
 ردروهشم جد هتیغال هلدا هثلثم یاو ردفا هد هللون قذح رولوا عمح

 ه-دش هدکحج یتوا هرد یراکعچ ردنابن عونرپ هدشنزو هیداب ( هیغال )

 نکلدس یراتص ندنعون نکلدس تابنوب ردیا یدغت یسورآ لاب رواوا
 قالا و یر ود رغص هدراد صءب شعد نکلدس طو راصءب ردن راک دید

 هب وص بوسک ندنلاد رار د جد یسوغآ قانو یتکلدس قلاب و نردلوا

 راحهد ها یتعبط رارولوا عمتح بوشوا اکا رلقلاب نالوا دوج وم راه-قارپ

 هزو-لئاطالولطاب و هدوهب هدب رعو رداوقا ندهدوڅ یدسو سبا و
 ند هفیطوو هزادنا هدثزو فاک ( فال )روند هده یراق هش>افو

 هر هتک لوضفو زسا > ورد هنسانعهرحاقن و یوءد ییعیلو مالا جراخ

 هدزاع هک ردناطیشرب هلباذ رسک ( سفال ) رد هنسادءء قازس ایحوروند

 هدننزو اخ ( كال ر ردنغا هد هلذاقىلد اف ر دبا اقلا هسوسو بواوا ىلوتسم

 ررد هطاوق هنکح و نسرک هنکوح هد تر هک رو د هر هنکن جاا

 یکیدنید ثشد كال هب هغب وابق روند هدهتسهنکت قاب و هنس هنکن جو

 هده هب و لزق نالوا رمعت تالو رد هلياسانه ینیددلوا هٍش هب ھك یسەقرا

 ردت وطر راغا ندکو ک یک مع بش هرزوا تاب طب هددنهروئید

 هل غلو ایک ح٤ یکیک رواوا ندنوب یر هطزق كراب راق لرداذیق بوروشود
 ربقحو علاضو انفو نو زو رارردشباب یر هتسد قاچ و ۳ هلکنا

 هد زو هاب ( هکال )رد هنسانعم غضمو كعیج هدیب رعو رد هنسانعم
 هدشزو ندال ( نکل) ردعاءط یراکدید یساب روج جام هک ردیشآ جاش

 مکیاو ساد هدشزو لام ( لال ) یدل وا رکذ هک ردهشسانع نکشال

 هدهرهوح نانو ارت لعاو رد هنسانعم خرس كرو یو رد هنسانعم

 لال هدن دع رل ضو هدب رع لعاو رد هدشالو ناشحدب یندعهروند

 هرلةحوج رد هنسادعم دعو لوقو هاوک هدننزو الاک ( الال ) رد رعم

 | هدرانآ یظعالال هةل واند نسج لو یرنکارلاناوا نی یی رمو كاتا

 تاینر و ردهنسادعم ق ةاشک و قاب وکړو قاراک هزرهوردشملوا بلاغ لع ۱
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 هدنشحرو یکارداب و رارید حد یکچج وجاو یسوجنار هدیکرت هنانو
 ی ۰

 تس هدام ول وا الال نکل ردکعد وا ی اردا: ر اراد الال واول رد هنسائعم

 امو راض ءب رواوا هيرش هنس هباد مصر ص رد هب> عولر ور رصوص

 هک زدیاربس هحاوخ (ارسالال ) یدبد ردب رع هدنساناعم نل رارکت هلا

 رد هخراب سنجر هلعال 2 ( ساال) روالوا رم یساغنا مرح رداغا مداخ

 راربد هحو هدب رع روند هزو هددنه ءالک نارو رواوا راق هدخاع

 روند هاق قا هدننزو کالاک (تانال) رد هتعانعم ندوعو تو کوسو

 هک رد هسا ه١ سورخ جاتو یدلیا صیصذت هج واب راس

 روتلوارببعت كا رد س هراب تا یزحرق نالوا هد-تشاب لزورخ

 كال( کل ) روند لیاکا هدب رع رد هسا نوه رسفا و جات قاطعو

 هکرد هتان هلاوئو هلز هدتننزو كنساب ( كلال) رد هثساسع

 كرل جادو ردءاعط نالیروک نواب راض دلاَعشل لکالا دمو هدتفایط

 اموع هت زو هلا-ه ( هال ) رود هده هرابنات نک هش رللا ندلاوص

 هلال ید هدیکر ت هک ردییسا رادغ د هلال صوصخو هلال تب و دوخت سخت

 لال قداعش هال یر "هلال یهوک هلال دراو یس هدیدع عاونا روئلوا رد

 باتر ور ص ەد و یور دوخ هلال یاطخ هال ژوساد هلال هشخوسلد

 یورود "هلال درز “لالخ رس بلال لآ لال دیفس هلال رلءدابا نا هرزوا

 ردراو یساعساو عاونازواصم ندزوب هدرادوب الاح نکل رد نامه "ال

 كنغارم هک ردهال عونرپ یرتسخد "هلال رواوا هیاک یخد ندنما كب وب
 هدب رع رار د جد نوک رذآ رواوا هایس یطسوو ییحرق هدعاغ یراراک

 یو یدلبا راّشعارذ نم ن نامعت هب الوب ارز رون د نامعللا قباعش

 شوخرب ( راس هلال )رلشقیا مسروب د ردب راک دید یکچج كلك هدنادرفم

 هکر د هنسانعءارمسالال (ارسس هلال ) ردندنءو یشوق قجرغصردشوق زاوآ
 و 2ا ر ضوسخ فرح ندا قورح 1 مال ) یدناوارکذ

 زرد ه۵-ةرح صوص 4 اشد هردو ردیا تاالد هددسع زوتوا هرزوا

 یدروجالو تیوحو كالرزواو كفو ربثع هک زد هتتمس اتعم وراه>و

 . فالو رارکچ هنب را ههبج كراقجوج نوح ا جز مشج عفد بودیا هتشغآ
 رد هنسانعم دث کو قاشوقورد هنسانعم تا زو كزب و رد دتسانعم قاذك و

EE EE FEET 

 < هدي رعو
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 دنزا ودر هداشزو ناماس ( نام ال )رد هسا لوم حردو هرر هد رعو

 رد هشانعع فاذکو فالو روند "ریسخ هد رع رد هثسانعم كعا هدنتفا
 رد هنساسن» غوردو بذکو فاذک و فال هدسثزو یناقاخ ( یناعا)

 قوا شوت هرز هلع ردصم یا و رد هثسانعم نهادمو قلعو قاطسو

 هددس هدام مال هکرد هنسادههو راع ج هدننزو دعا ( هال ( رد هثسانعم

 رد مالالا هيلع ین حو ردب مسا هدننزو عاش )2ا ) یدنا وا رکذ

 هلیسراف فاک (زکشمال ) رد كمال هلذاک یلداخ صعلا دنعردکلم نا

 زدرعش یراکدید جاعا هراق هکر دنیا لاع هثد تخ رد هدزو نگو ار

 زرید یزک راح هدزو كماد ( كمال )رونید قبلاةرهش هد رع
 لوذللعو رود ځد همال ررراص ندنرزوا راتسد راردنه رددتلدر

 هکر د هشام كمال هدتزو همان ( همال ) ردمالسلا هیلع ین حوت ردپ

 نرانو ون رلءأوق ندقوغعوص رایدته رد دبلد هجا یرلکدید یزک راح

 یدجا زار دیاد هث رلشاب هدنلکش فلا مال ندنرزوا راتسد نوجا طظفح

 بورو هغارا ندشاب یک یراج كرلب راقو یرازا كرلب رعو ردن هدعوت

 سومان وتربغ یو ردهنسانعم عردو هرزو روند هد هسابل نالیراص
 ندندنالورد هنسانعم یفیعح ی ویافوی هدنزوناج (نال)رون د هر هک

 ردکعد راشهوک نال هوک ردنک لع هک ردهنعانعم راسو رواک ما لءق

 (ندنال)ردلسعتسم لعف ندندنال ( دلال )رد هنسانعم كاغمو روحو

 هدننزوهناخ (هنال) ردە راتعم كمل سو یاادلغو كمن ږد هدننزو ندنام

 شوحو رد عا ندنس هنارشآ رویطو شوحو رد هسا ام هلاوشاو اوب
 رد هنسانعم انغو برطو ادنوادصو روئاوارببعت نا هدیکرت هنس هنایشآ
 هدنازورد هنسانعم هراب هراپو قارب و رد هاهم راکچ و له اکو لشو

 رد:طام عراضم ندندن ال (ینال) شاووقو شاروسیعب رواک هثسانعم

 هکر وند هغارم-ضاب هددزو واک (وال ) زد هنسانعم ندنال (ندال)

 كلج را جوجو ردراغا بوروس هراودد یک جرک بو دیار وم اح
 هالو ده ر اولب و هجلقا لب و روند هد هجاغایکیا یرلفدان وا قهوج

 یدالوا رک ذ هک رد هنسانعم مشواک هدننزو رکملاع (رمشروال ) رد هنسانعم

 هنسهدکن كما هدننزو كوان (لوال) رد هناء رشروال ( رشوال )

 ناثاو ارد دففوب هک زدهتسانعم شاولوروا روغوب مچ باا کاروو

 هک لخت اب کیا ¥14 $
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 ها دلاو رد هن سا تعم ص.اصتو قلاغعو هال هدننزو هواس (هو) ردکعا

 یزافدان وا قموج كيلح كرلەجوجو ردهتسانعم هعدخ و هيا نوب واو

 (رونهال)رد هنسانعم موقرمسال هدتنزوام (ءال) روند هد هجاعایکیا

 ۱ هدنآ زد رهش قفورعم نددنهدالب ردیعسآ یرهش روهال هد زو روزواک

 | یعلدزوپ زاقو نواق هدننزو هروسام (هروهال) راردب) مسن لاشالوا

 نیل هدننزو ین (یال)راربد شاقراکرت هنساسطم هی رخ*هتشا
 تارک و نيج ردیدآ شاخ عونرب ورولوا لعافمساو رماؤ رد لی ممسا
 رردناناسن هلناهلاو یشاعوب رواوا یناولا و یسهداس روللشا حد هددنه

 كنهوهق هکر د هنسانعم لەو دندو ردا هدي رع روند هد هغ اب هرقو

 یدرد وطروط ردیسوطروطو هولتنالق ںوکو ج ہدخد وا

 یالودو یال كب نوساوا هدفارواو هیات رولک هتسانعم تاقو ردیفرح

 نالوا هدندام غعاط کیا هکر د هنسانعم هردو ررید قاط هد رع روند

 (هدشال ) رداع م لصف ند ندیبال هدنزو دناش (دیال ) ردهجرف

 | ارفف هکر وند هب و هتصق هدخزو شاخ (ینبال) ردلعافیسا ندندیال |

 ندا قاطو رار د هعردعو هزاج هدب رعر رک تعنص لهاو یسهلوعم

 (ند-ال) ردیطام ند ندجال ( دجال) رد هشخانعم توت شکل وا جد

 كایوس هزرهو یهبالام ازاحم ردهسانعم كمروا كي وک هدزو ندیاخ |[

 یاب نایب کیا ) رد هسنسک ادادب و قاشکی یال هزره رولک هشسانم
 تاکو تفا قلا زوئوا هدیابحوا هکر دهد“ مال لصتم ههدحوم |

 هدب رعردهنسانعم قادود CANES ES وقم مال لوا باب ردلعسم

 كيهحنابطو هلس فورعم هکرد هنسالعم یتدرکو یییسو روند هفش

 هلو یراو مِ بوقیص یک کرک یرلتهرپ هک ردوب قروص ردی رب-۶
 هاکنوناب رک | یرلمرحم یراماکح ناوا رواوا دیدش هدعا رارروا هزاغو و

 ردهباک نوبخت تل (ناشف شنآ با) رد هنسانهراک و جواو ایام

 كنهن ك یباعدد و نررفنو ندبل كنهنسک نکج ایزوس ءآاعادو

 رد هثسانعم یبرفو شوالاب هدننزو هجارس ( هال ) رولوا هپ اک ا
 مگ یالع رولیک هه رزوا تاولا هلج رکرد هجا ردو ناتفف هلک ی

 و داوس (دال) راد وختام ندنول بوت زمکندد 2

 دابل هداسل رولیک ندنرزوا باوثا هدنوک وارو هغب هک روئید هفارومغت

 ¥ هس انعم ¥
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 كرد _لعت هک رد هسانعم هشناول هدننزو نخالف ( نشابل ) رد هنسانعم

 یخدوب ( هشاسل )رررک هننورب راوط هشالآ ردنلآ یرلکدتا ریعت هشاوب
 رده اک ندعس عاعش لصتم هیهکلوک ( باتفآ بل )رد هیانعم لوا
 هغادود قادودورد هنسانعم شاوطكدهغادود هلبا:اواسم فلا ( بلال )

 هکر دردنک مسا هدخنزو ناور (نابل) ردتلاح قوشعم هلتشاعروسد هغلوا

 عج هرزوا سابق ربغ ندنظْءل بلو رد غص نالوا بدن كلو ڪک

 ارفهف اسراف مج (ارچ بل) ر دکیلعمج ےلااه سارق رولوا

 ههتروا هد يع سلح نارا هکر داوو لمن نالوا ربت نج ز رج هدننزو

 رد هسانعمیندروخو كج هب قلطموراردبا لوانت كر ديا تبع بوکود
 قفا هلاخ مط ( ارضخ بل ) هسا عم ناود فلع روند هدهنع راوطو

 عشچار بل )ردنرابع ندسوقو هراد ناب زوک لصنم هنیمز هک ردناعسآ
 (ناسبل ) رد ه اک ندکمحا هدا لراخ لراخ هلصاف یب ( نتخاسارمضخ

 رزکب هغادودویک قادود هلغلوا هییشت ةادا ناسردیک مع ندزاس هلبا بل

 دیفسبل) رود هدمنابن ناشوا ریست ی ندنعو لدرخو رولوا كعد

 ردهناخدور هاک رذک ( هاکتشک بل )رده اک ندا مسا ( ندرک

 ردربیک یزغآ نایاوزاغوب و یر تیک كراوص والثم قهرباو یاح ین
 راکنوسفاو ناوخ هیقر هدننزو باهم ( بابل ) روند ردم هد رع

 ادتا ردیشآ ر اجب صوصخ هرایناتهد هلءال حف (وبابل ) رد هنسانعح

 بوکو ددرضو یلتسممص هم رزوا هدعب بویلشخ هدوص قصص یرادهب
 هطرا هدب رعروند هندروف جاعا هدشزو كن ( تا )رردنا لوات

 ( ینبل) رارید سوس هدب رعرونید هلت یادغب هلبااب نوکس ( هال ) رارید
 یراصندىا نالیس هسقن ردیف سم هکرد دعه مسا هدن رو یادم

 ه دکر رد هلداس همیم اکوب رواوا هدتماوق لسعو لئام هترجو

 كني رو زرد یخد نیل لسسع هديب رع زاردیا ربعت هلغی زو هلفیص
 ظرف قب وصورواوا ظاغاو رجا یراکدلبا لیصحت بوتیص یسازجا
 هسا ةعیم اکو رواو| لیقثو هابس یراکدلءا لیصح هلفعانیق ها وا

 نالوا بيتر هلبا درغوب و دوس قلطمو رارید تالنوک هرق هدسیکرت اربد
 یارعشو ردسطام لمف ندندبل ( دبا ) راربد نب هدج رع هماعط

 دل یر رد.دآ رعاش حوا هاب رد دآروهشم رعاشر ند رع



 یس رب وردد را طع نایسیرب و هنع هللا یطر ردن دنیمرمضم رد هع رنا

 هجاصو كالا فازکو فال. دزو ندیبط ( نديل ) ردینافطغاا مزا نبا

 رد هن انعم كعا قاناوخ هصقو قاحادمو كلبوس ناذهو هزرهو

 لا تنی مسا هدسانو لات یا مضو هج لاذ رثسك (نونذبل)

 هنسو رغا شید ردنابن یرلکدید هلکرس هد کرو ج رطرش هد رع

 هشالا لر داع هک ردهتسانعم هشاول هدننزو ششک ( سسا ) ردهفان

 شيل (هشیل) رون د هشاوب هدیکرردجاغا ی هفلح یرلکدرنک هننورپ راوط
 هروسکم مال یتا بای) ردیدآ اور هدیقسوم,دنزو انما (اشبل) رد هنسانعم

 كنویق شمروغوط یکی هک روند هزوغآ هدننزو ابح (ابل  (ردهدنرکد
 سابا سەي ( بهار سابا ) رد رع هروب نہ تغل رولیاب نړ دس
 یدناواراستعا ه.صوصخ توسک هلم هایش رابهار اب زثک | هاسیس
 هکر د هقشع هدنزو بات یی(بالبل) ردهیانعم لوا دوب ( اسربنع سابل )

 (بایبل) زرد جد یاغروا لودخو و لیمه ردنابتیراکدید قثمرمص
 هم وهم فاک ثاات باب ) هثماسعم مع رهن ق° هر لوب هدننزو تادرک

 راررک هوم زوک و ا هک 2 رو هد زود اشک (دام)) ( رد کد

 ( هداس )روند هب ىج هک و یی هک هدننزو دادش هلبا دیدشت هدب رعو

 یسهبص صج ندنلاعا م هدننزو نامعل ( نانبل) رد هتساتعم دال

 ترعلا نيب و فورعم نابل لبج ردینکسم هللا لاجر ردغاطرب هدنبرق
 ناب یحمچوا ) ردتلآرپ ندنالآ بالرط-ا هدننزو هنبا ( هتبل) رد ربتعم

 باب ردلعسم یغل نرد هدیاب یکیا هکر دهدنسر مال لصتم هن یسراف یاب

 وفا ءا) روش دەب همه لوبد (بل ( (ردهدنر د هحوتفم مال لوا

 هنسار كي وک (بآ با )رد مایا و قکرب ورد هسا: و

 مال قنات باب )ردیاکح ندنسود ریاش كينيزرا نکرجاوص ندقالب و
 ناشخرد یحاردلب هدشننزو ناش ( ناسا ) ( رد هدنرک ذ هروسک»

 لصتم هنانتم یان ناب یحدرد )ردنفل هدهلناتم یایلداب رد هتسانعم

 هح وتقع م هح وتم مال لوا بار دلش یل یا نوا هدیاب یکیا هکر د هدنمسر دنمسر مال

 ردهنجانمهزرکو قءوحو رد هنسانعم كک ودو قەروا (تل)(ردهدنرکذ

 ندوب هنسان ۳ قلاح كنوک ندز تلو كعب كنوک (ندروختا)

 « اب هزاب ( تل تل) رد هشساثعم هراب و روند هد هش زب ود

 ڳر دکعد
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 نگر هام بولو زدذوخ أم ندو دنیانعم یدانف وو رد تل ردکعد

 هدنالدو ردکعد ی وط ش ةراتسد تلو ش اه تا روللوا رب بعت نوط
 هدب رعرد هثسانعم شو نرو ردروهشء هاکعد دور تل ردیدآ یاحرپ

 هلا ,نمه ) لاا تل ) ردهرلانءوب ید هد رع هلا هد شور وند نطب

 روند هب هنسک یحاص رقبلا عوجو صو رحو لوکا هدشزو نادنزرف
 بس هدتعقوم ساب واو شالقو راک یظالو هررید نطلا دبع رلب رع

 یز من ء فصت هدشزو رطخ (رل) راردا لامء:-ا هد لت هج مانشدو

 هكا هک رددآ صوصخ فرظرب و ردلاقث روا یزب ربت نمو ردرادقم

 قار هض لر اکر راضو و راربدردب رع«ندنوب لطرراروق هي اشتها ات

 هتک و یکسا هدشزو هرطق ) هزل ) یدلیآ رمسقت هلا فرط یراکدید

 روند ه هسک لهاکو رورپ نو ناعنشو رد هذسانعم هراب هراب و قاری و

 هدشزو كل ( كتل ) رارید هد هب هنسک یسهلوعم شالقو هیئسو لذراو

 (راشا) رد هثسانعم هراب هرا ( تا ٿل )ردقورعع بعل روند دن و وا هرط

 رە ناهناروخد هب هک نطبلا دبعو صبي رحو لوكا هدزو راکاخ

 هدنزو نادلف ( نابنتل) روند هب هنسک لهاک و نادانو قجاو رونلوا
 تاوئا یکسا هلبا هددشم یاب ( هتل ) رد هتسانهرابذاهدنن رو ردناق ( ریاتل)

 ناتنقهروآرروئلوا مبعت هرواګ فرح هروآ فجراپ الاح هکروشد هنس هجراپ

 ددروهشع هلبا نیتال هک ردیج رفا تغل هدنزو ںی ( نیت ) رار د ھن زوی
 همالک لوا هدننزو هرس (هټل) ( رد هدنرک ذ هموم مال یتا بای )

 لوا رانو هدساحر الثم روثلوا رب رفثو نییعت هدنس هسک يکيا هک رود

 لاقنو رازلبا مهفرهسنسک راس راروثلب وس هلبرب یرب هرزوا ررقم "ءویش
 ییدتشیا هک و نایعلصا هلن هدنرعا نعل رود هدهب هنسک لاقم

 ا سست تست سس

 شلروسو شلو وڌو ردا نابو و لعن هداروب هداروا بويعا ظفح قص

 مال ل کیم ف رع مج ناب د شد )رد هسا اعم دود رو ا

 یر ,دننزو ج ۲ ) ( رد قفل ترد هدحوتف م بابړ هکر دهدنعر

 دا:ءو تحاطو روئلوا رب بعت a ت ردعروا d.ا عال نکرد فدا

 نالوایرس كرازاب راک هک ردیفد | رمو هدننزوحالبل (ج الط ) رولک هتسانعم

 گل رطش عضاوهدتنا وررپ وردیمسا مر تا وهدلوقرپ ور دیس هتک

 قرطر واوا هرزوا كش نعد روند هده هک ددزنمو رد جا یا

A A a ا 
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 ۱ بویلوا رداق هماکن هرزوا قح یفورحو هاوار دةم هربرقتو جرت
 رربد كل هدکرو نکلا يدب رع روند هدهب هنسک نیلب وس یقر هلوط

 ۱ لامعا طدانعموت و رواوا دا رعفاص قییز.دنحال طصا نار کای و

 | هدنرادراپبوجو ضوح هکرونید هفطاب هرف هدننزو مجت ( م )راردیا
EE۱ نوکس ( نج )رد هث-انعم هروغو قورق هد هب رع تغ  

 ناس یکنلا )رایدید هر هثس نالوا هنشغآ هلة اب راضهب و رد هد هيج

 لوا بای ر دم یتغل چ وا هدباب یکیا هک رد ہدنمسر مال لص هب یسراف مج

 (كل) ردهن-انع«یورو زون هلوج نوک( ) ( 2

 ردهچراپ عب رعرب ردیسوتروا شاب عونرب صوصخ هننانز مم.دننزو لک
 نب نه هلیا رهاوج عاوناو ها ناد القو همرمص راردبا فاکت « دتا
 هلبازرطزب هن راشابندنرزوا كنغاب جاصناشلوارببعت بکزت بواواعص رمو

 تورو کن دنتلایر هکح ن راجو اکاو روث ز وک لکشااثلثههک رر وا

 قابج ردفغع جوا () (ردهدنرکد رو کم یا ) راردبادش

 رک دهدنعسر مال لصتم هب همجم یاخ ناب یجندب) رد ةا م ناب رعو
 (ردهدنرکذ هح وتم مال لوا باب ردلقسم یتیاک و تغل شبنوا هدب یکیا
 یس انعم زوفط هدنزو تحت (ت) روند هبا قانا هدننزو اهم ( اخ )

 یشاهدناکش زوبط یفموچوب نکل ردهنسانعم قءوجو زرک ۱ راو
 فصووند ردنا هراب هراب یهرزو یدوخ رواوا یلهلادندو ولسق هرومد

 هک رد هنسانعم نیها دوخ ۲ رد رکدید نافطزو ارهاط رارد,ا

 تكکودوقءهروا ۳ روتلواربمت هخاغ ورد هیکنرومد نالیک هشاب هدراکنح

 6 یک هزوم رسو هزوءو شفک روند هناق قادا قاطع ۶ ردهنسانعم

 ۷ ردهسانعم دصحو ورحو صد و هراپ 1 ردهشانعم كنوکو تل

 ٩ روئد هتروطاسناصق ۸ رد هسا عم كعا تفل اتو و قلراط

 یس تک و لوک یراز وک ردکنم لو عولر هک رد دا سکمرخ

 یتاناویح هلکنآ هل غاوا ېک شن ردبارهز یوا كشغر وق رولوا لشد

 ردو عج ( ناحل ) راد كالو هدکرت ردنا ترطصء بو-اح

 همرجو جواب قثر_ هکردهسسانعم زود هخال هدشنزو زوسنخ ( زودنن)
 ءاه (هنت) روللواربعت یه ردیح روا همان و هش هن رلباق قانا ولم

 ردراب هد+زواهیتس (اهیتخ) رود هر هسا شکل هزاب هلا هصرصم

 هک رور-و ‡
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 تایلک رونلواربسعت هلبا تایزرج هک ردرا هنس بوسام هراضهب و وز جو ۱ ّ
 یشاط هیلق هک ردیمارانهاو هایس جاز هدسنز و نه (يل) رد بام ۲

 هدهن روق شثآو هتس هلءش شنا هدننزو ہہ ےک (دعط) رد, راک د.د

 وب ررر وشب هللا نوا ردماعط عونر هدسنزو تاکشک (كشل) روند
 هل س اولحراق یاو راضمب ردیدآ اولح عوئر و راردما ناب هلرشآ هتشرا
 یراک دلبا مسعت قارف كراّجوج هکر دهشسانع كرترتو راب داربست
 زراو ندزو و ند هت هسلکنا بوبا نده تو نشاطا كردو ا

 هد-دنزو هعط (هشلن) رونلوا قالطا هد هنغازق یکوقیاق هلبا هسیالموب
 هدقدنوق هشنآ نوطوا شادو روند هدهنی روق شتاو هنس هلعش شنآ
 مسا ند ندیشتو رد هنسانعم اش طنورونید هد هی هرطق ندیارطاعت ندنجوا

 كروس هدننزو ندیشح (ندیش ) رواوا مخ ملوعفم مساو ردصم
 رغالو فیحو فيض هلال حق (لا) ردهنسانعم ندینغلو قعاقو
 بودیا بیکوت یرارجا یلشام هدشنزو هغدقد ( هم ) ردهنساضعم

 نربنع ع ولر هصاخو روئد هکلبا امشنشپا تویقلاح عضولا دما هد رظرب

 یا ) راردبا بر ندروفاک و كشعو ندالو یرادوع هکر دمام

 | والت روفاکو شو ندالورب-ذعو دوع هک ردر همای لوا ( نربثع |

 مال یناث باب )رولواهیاک ندستاعاس كن هک و ردبا بیک ت ندناسیبط
 قاهغوفو یدر هکردسف دارو ؛هدنزو ِک () (ردهدنرکذ هم وعصم

 هدنانسدنهرولصا كنوهو رونلوا ےس ریصح ندنآ هک ردءلزاس یراکدید

 (ر) (ردهدنرکد هحوتقم ماللوا باب رد اشم تفل ترد هدا یکیا

 نوازاق هلءالع رکو هلبالیس رک ر د هنسانءءام قرخوزب راک قراوص

 (در )رد هنسا ۰ لوزهمو رغالو قبراو ردهنسانعم لغب و قثلوقو
 نادیمرپ هدن رهش نره هصاخو روند هلا دمه قوق یا درو درو

 تاب) هل الج لج زاد تب رش مسارب نداشسح ءس | هلال حف (رارا) رد دآ

 ندنسهفاطنیشنارصص هدتزو رپ (رل) (ردهدنرکذ هموعضم مال یتا
 دوصقمو لسماو رارولوا نکن هدنس اضق ناتسهق رددآ تربشعو |

 رول الاح رد. دآ رهشر هدن اراو رد هتسانعم لجو یزوقو رد هات

 ۱ هکر دهد" ر مال لصت هب 3 یاز ناب یجز وعط ) ردوو ر ءم هلکءد
 س



 کم ۱و %

 (ریو) (ردهدنرکذ هحوتفممال لوا بای رد-قشم تهل یکیا هدبابیکیا
 لاعفاو لاوفاو راک مهرپ و مهمو ریزو لقاع هدشزو رب زو
 ( ردهدنرکذ هموعصم مال ینات باب ) رارید هیهنسک بنت ند ۵- صحت

 نامداوقشهادتا را ذکناک هکرد هنسانعم هدابک هد:زو موه ( موز )

 قالوا رک هدب رعو رار د هزابکو هدایک هماع ردیاب قشموب یرلک دابا
 تایپ هک ردهدنعهر مال لصتم هبیسراف یاز نایب یوا ) رد هساذعم
 هک ردهنسانم نخ هد ترو مع (مزل) (رداقشه فل کیا هدخوتفم

 لوا یخدو ( نزل ) رد-عطا یلزقاسو هايس نالف بوک وج هد دوص

 هدنزو نتشک (نتشل) (ردهدنرک ذ هحوتفم مال لواباب ردلعشم یفلرکس

 كشا)رد هثسانعم ههطقو هراب هدننزو كشا( سا )رد هنسانعهاشاعو حرفت

 هلنتش رمسک (فوکش رکشل) با منبشو هحو ردگعدهرابراب (كشا

 رد رگشا "هد :فوکش هدلصا رد یبسیکرت ر فصو ردهنسانعم قاکش رکشل

 ینسودنک هد هکر ههو قاصم هکر دروالد لوا داره هنسانعم یب و رار کسع

 اردد ن هکشرکش ثاردیاهراپ یکیایرابالآ بوروا هنهاهس ن س د اوری

 سامو زود هدنزو نج (نشل)ردهنسانعم كشا هلئش نوکس (هکشا)

 یوکس كلش رد هسا زعم شق ی هداس و روند هیهنس تنوشخ یو

 هدشنزو نشر( نتشا) ( ردهدنرک ذهروس ملی ببرد اجهد هلی رمسک و
 رد هتسانعم كشا موق م كشاردیفدا رم ندیسل ردهنسانعم عواوو قالب

 نالوا هدنراببد قرآاو ضوح (شل) (ردهدنرکذ دموعصم مال تااتبای)

 مال للصم اوست نع 2۳ روند خال و هایس

 كنسزا لما) rE ود كب ) اد a هحوتفم

 كنسزا لعا) رده اک نده هند شفاوا لیصع هلقتشمو بدت (نداد

 لدل عونر (یناکسپ لعا) رووا دارا هدعوقیح عفو جدول (نداز

 لعا)راردیا ذاا هپ وک راب راق ندنآ رولوا هدالکش یر قوا رد راد آ
 (ناور لمل) روناوا قالطا هتل تك وبو بارس لهل ند( باشوخ
 ردرادقو الح بوبح با (راب رکشلسعا) ردنوکلک داب (هتتفس لعا)و

 .زارطو هناشلج ردنوهب قااخ ترضح هک لا هدش رفآ نعی (زارط لءل)

 ٭ ندندزارط #
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< AAS: 

 ن نم هل_هلوا هده سا دعم ی سکو نب نب واوا لعاف مسا لدا زار طط

 م اطاو ن->و كادا م نی ریو شن : ند زارط رواوا ید كعد لل

 قالطا هاو یصرف (ابقلمل) رد ا2د (تالفلما) رد O 3 كمهر و

 3 ابو رم بس هک ه رولوا هباک ځد ندهداب و قورو ندناقو روناوا

 تارپس ار ہک لعل شعرا (باذع لعل) رد هرانک نیا ا (ابرهک

 فیئص) ول هتسد و ییغثو دورس (هتفسانلع) رولو ا قالطا حد هافردات

 دم وهم مال E باب ( رولوا هباک ندنا ر ھل شکلدو هزاتو رد هتفک اتو

 حرط قلطعو رد هک ندنغآ كع روا( توکنع باما ) ( ردهدنرا د

 هدک دک وس یققشودغاک ضا( راک باعا ) رولوا ه اک ندید شعنو

 ند وطو,نابتاوا ریسع) هج و داقو تدعو ییلندیآ كن رپ جت

 هکر دقابرت قآ عونرب و رد هنسانعم واک باعا ( نزوک باعا ) رواوا هاک
 داب ( ناس لعل باسعل ) روتلوب هدنرزوا یرلناب شاشهخو قوعاب رکا
 (اتعل) رواوا هیاک ید ندهداب و ندلاب ( سکم باع ) ردناوغرا

 نالوا یسهدام كلوب وا یراکدید یتوب وا یکی وک نیاک رزق كحوک
 (هدیدنانعا ) رزدنا رسد یک وک هخ رکن دو نولک هنر هکر دتروص أ

 یر ر تەل و اند هکع رلد صم ردیاب قورعم هک رد,یسا

 یبآو هدالکشیشا هعو كر هما ندنآو هیش هلاک روسو یرغ ی
 روند یمدکح نالغوا رس وا هدنکرو قان رت هدرصم ردکوک یلئندحو

 مال( هةم تعا ) رداع باتقا ( 2 z2 رز تەل )راردبا ناب ود

 ةد کر هءاعو متصلا حورب هرب رع هک ردیعسا هاک حد ره لا هددشء

 یدساوا نا هعفد دنج قفص ردناب یراکدید مالسلا دبع هلق رک
 هر عد نيغ ناج یجمجوا نوا ) رد رظن ؟هدیسر جد دواعم ن ها هلابع و

 مال لوا ثٿ اب ردلرتسم م تراک و تفل قلا هدان یا هکر دود_:سر مال لصع

 رد سا ا وا تو تیر هدننژو عد ) ل ( ) رد E هجوم

 روتد هب هتطروع شلوا دساقو شاوو روید هدهر سس اوى واو

 ۳ رم مسا ند ندب نفل هدننزو رخت (نغلر) رووا رعت ندکیا

 فورعع رد هن تنام كش هرسحو قغالورط هدر رع هلی محو مال

 هک لخت اچ گم یا ¥ چ
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 رد هلتتساتم وب یقالطا را مالک ۳۹ رو: به نالوا ر ۳۹ منا 9 یےحایب

 ءاروامو ردنا: قازو قو ك كجروس هدننزو ندب زر (ندیرفا)
 هد رو د ( سس )رد ۳ . رلائعم كمحاو قعاص دوس AA رها

 راربدزاط هدیکرت و ملصا هد رعرد OR نيغ لیق هدنشاب هک ردیفدا رعو

 هرو سکھ مال یات تای ) رد ,AG تب زو لب هدزو هر وع هنوفا )

 نال روا ۳ تا هک رد دی دارو هدنزو ماکا ( مال ) (ردهدنر کد

 لضم 4 اف نا ی 4 د ,دنوآ) رو وا الطاهد 4 همراطق و ششردناوا

 و فن تر (ردلعسم یه اا هیات ونک تاتو هک رد, دیس ر مال

 هریش (هرتسا) ردسرفم رعهرو 2 تول زذ عما هرس یراکدبد ملش

 ناو لاف وک ی ( رود ههنک لش رو هیامورذو هوس هدنزو

 هدو دتفراص یغدود بتوان راط هتسکرب یک یعدودهود روند هعد هد

 هدهب یراق ؛رشان روند هد هنس هحراب تاریک و زرد دراذک و رفار 2

 ندلاعقلاو بضغ :دننزو ناشفا ( نا ) ردا هد هلیسراف ۱و

 (هععا )هدننزو نحو) ( ع س 5 رو 3 4 ةع Ak یعدود یان

 هد هنس هاک نود ش دلقا نارو شلوتواو رد ه٥ IE E درو ےک

 كل - كا هدیای کیا هک رد و نرم ر مال لصت هفاقناس یمن نوا) روند

 هدسزو قد ور (ردهدنرک ذ ه> وتفم مال لوا باب ردع باکو

 ندکبا روشد هد هب هطروع دساقو رد EEE هداسو فاصو رسم

 هلو (شاموعل) رد هسا عم هساس دو لدو بن روو رکەو رووا رم تعذ

 (موفل) رد د موارد ےکح سال اططس راردپ مات هدننزو شافوکم
 هرلثا ردراو یرلنا قلابهدزوک و هدزول رد-تلع تکا نعا هدثزو هوهق

 نجاع هدقمابق ن زوک و ن زغا هلبس لوابواکو د طلخ درابو ظیلغ

 رطن ه هذیبآ لوا ل-ږلع اب دلبا عارتشا هنیآرب نو كنو امکح رولوا
 روند هب هو دنالوا دیک كياحهوعل هل رعو رواوب است لادا هنذاب هدکد تیا

 یس شید كنش وق ل شوط ین رد هنسانء م هدام نامع هدد رع هن هلمالرمىكو

 (قار (ردهدنرک ذ ءوت مال یناتباب) رربد رد رع ید هدلوا یانعهو

 راد زو قم هرا (نیسک نها همع)) رد سام تعلورکمواغدو بس ر

 (هفلخ همقل ) راردپا باک ید ندقلوا رحنز ردو رولو اه اک ندعلوا
 هی رعفاک ناب یج انوا ) رداولح ناساوا رمسبعت یسهمها یا

 < لصتم



> ۱۰۰ 3 
 عن وعسب

 مال لوا باب ر دلم مایع کی حوا هکر دهد نم“ ر مال ل ھە

 ك زو هدتب یهاہس ۱ راو یسانعم یدد )ك( رد هدنرکذ هح وتعم

 رود هد رھن شلوا عاب هد دع كرد رو قاطەو رول وا قالطا هرقن

 ۳۲ رارد تالیکدا هکر زویکیاو گالرب ا لک سم هرقن كب زول الوم

 روند هزوس ق وطاخو نایدهو هژره ۲۳۰ رو او اش ی اتفه نادایو قحا

 رول:دەد ەس اا كس وهم ىتاقھد قاط مو رو“ د هاوتا هرادهراو یسا 1

 نوساوا هدیاوئا رد هثسانع«ناشد و هک © نوساوا یکسا نوساوایک

 دس عزبالاح رد.دا قاع وار ندن- هقراط دارا 7 نودلواهد رغ

 رد هن ساتم زمسلیقو هداسو فاص ۷ ردراو تربشعر یعس هلسا وب

 روند هد هنا يح “و رد هنساشم ج وای و ۳ دنزوافص (6)

 شعاوا تغایدو ردیعسا یناققانا نانناوا رم, قراح ضعبلا دعو
 ی عرف ردها-انعء خرس لکو رار د هد هب هشرتو هبیرد ق شمول

 هل وا تدث هلا خرس کال هدراکنهرف راس رونلوا ربع یشآ هک زد روماح

 ( تاكل ) ى دنلواناب هدنسهداملال حرستالو ا قاوا ق نایفط

 ف ( هماکل) روند هبهنسسذ نهار هاو میاضو نويز هدننزو تابث
 ردهنعانعم تیلوج ر تلاو ببصع هدب رع رود هنسهلوط رابموم هلو

 قاب مرف هدنزو باوه (ییاکل ) رد هسا عم هماکل هدننزوهزابش (هناک )

 ناص هجاصو نانذهو هزره هلمال (  كلکل )ردهننان*ترجو

 تشسط هدننزو نج (نکل ) رد هنس انعم كلك (هکلک) روند هزوس

E NSهنک و ردقرط نمکیدتا رب بعد نکل هل سرا ف اک  

 ردهتس انعم رو نادروخ و رو د ځد هلادعشو رداماش هنکجوکو
 نفاروشد هد هتسدعاجو هنماج رانفو سونوو رد هنسانعء نادشنآو لنعو

 ردندنلیبف ظافلا عابنا هلیسراف یاب ف a مط ( كب وكل ) ردیب ردم

 هدانا عام یکساو یکد و قوحو زآ ردد ارم تاحنح تعا کد

 قا رقو هحرود هحراب و كن قفاو ترم تر نو روئاوا لاتا

 روثاواقالطا هده هتک سوپ لاو هام نوزه و راردنا ربه قل رص

 نوکس (نهکل ) ردهنس انعم كلبا دش دمآو قروب بولب هلءا لیحل و

 یرلق دنوط هج رالطاع نیزآ كس هفاط تسر: تب هلبااسه فو فاک
 دارا ماحط واک داره رد هد هعلاع باک لا عوج روند همه و هجروا



ETF 

 0 هرو کمال نان بام) رار دردیدنهیغآ وب راض لک انغو عیش
 هدنس هدامر دشوف یراکدند یو ط ناغر اح هکر دلاحر < مس («ال ) |

Eکوک هک کب را یس د ییسعل شر 7 یواآ لن اکے  

 هدرخ Ef ا ۳۳۳ SE لک دید

 فورعء هکر دیس دومرا هلذاک حد (لک۔ا )راربد یتاب رع رولوا یثکاو
 هک ردیس هت ڪج د کد هلهالرم-ک (كاکل) روند یراک هد رع ردو

 مال تلاث باب )رد هنانعم ل وا دون (هک اک. ) روت وا رم-.ھت قا دلفاح

 رود هر هت سا مسن او هدیشارابو ناف (تلل ) (ردهد را ذ هموصم

 روا رل- ضب یوی رواوا ثداح هدنس اضعا كءدآ هکر دیعا ی رمو رب و

 هک ردشثرب هل دو یدانا رست هل | هلیب د رل هر و هلا ی رهو یرلک دید

 نس ردیمعن یر ردواردجوا رواوا یرب قیجهلوا بص هدام هدنحا

 22 رخ يک لاب هدنعا هک ردیلسع یر تو دولوا یک یاد لوط ی حا
 یدعاوا نایب هدنسهدام كالو رولوا رلیشیک ج رک هدنما ردیساکیسب ربو
 قوبط هک رد هنسانعم كنلاشو راردیا مت كولماوع رود هده هب وب لز
 هکر دیدآ غعع لزق ع ور و روند بوک هد رع ردکک ناس وار

 یدیدردوب ید هب و ناشاوارک ذدراضءد رول والصاح ندنابرپ هدناکشو رع

 تیالوو یدئلوارکذ هکر د هب وب لزق یراکدید كلل هدننزو ادج (اک)

 هګ ردو ردهیانعمو ځد هدا دنزاب و دنزو رد هنس انعم هطخو هکلواو

 هکر دوف كج وک لوا هلا مغصت هادا هحم رد ردرظڏ هديسر هد هنسانعم

 لردبا ريد وق یز وڌو یییرواب هب وبه لوي: لوارولوا هرماوق ويب

 ةأجو زامشو رد هنسانعم ایحیب و بدایب هنشزو مالغ (ماکل)
 هک اذا ندنرزوا نوھ صا ی لاس فرط ردیدآ ع اطر هدنسذاح

 ردعاطر هدماش تبالو هدلوفرب رد یهتءو دود كد هساضق

 یاپ مع (كي وكل )رد هعاقرب عقاو هد هلبج ءاول هدماش تبالو نوهیصو
 قالطا هب هند ظ.اعو طفو هدیشارتاو یراردت دناق عابا هل راف

 نایب یج ږد نوا ) رد هثسانعم دعو هک هدزو نب رس ( نیکل ) رووا

 باکو تغل زوعط هدباب کیا هک ردهدنسر مال لص هب ر یسر اف فاک

 هب مطو تنحو حر (كا )( رد هدنرکذ هحوتفع م ال لواباب رد ایم
 ردشوق فورع« هما و (تاکل ۱ رده را دم نادنزو دا و كول و

 هم هدیب رع و



fv} 
 1 ردهنس اس na نوک دکل 4 الو فاک 2 (هاک) روند قلع) هدب رع

 | هدشزو نج (ن هک ) روثا وا رع لرد و a " هک یس زوا هاا قد

 1 نام دو نومضج(زوکتل) وار ؟ذ رد na نکا

۱ 
1 

 ا هه ةو م ۷ ناب بان )رار دا اوا هد: ال او> را اره زدی دا ا وار

 ردیاب وا یا ORES a ما هد-زو ماسح (ماکل )( رد کا

 | هکر دیغارغا ناب واماکل هنهدرولوا قالطا هد هنس هلو قم شدشو همراطتف

 1 نالو رک لکدا تالش رس (ندیباخ ماکل ( رد ره مال روناو ارت 1

REITید دارا دعا + ر وزو و ارب ۹ یدلآ هب ىر  

 ندکا موم ھو هلج هک كیا نیکزب د (نداد ماکل ) هدسعق وم كج هد

 E IE E زواج( ا
 | زوفط هداب یکیا هکر دهدنتسرمال لصتم هع* نابب یجت زکسنوا) رد هباک |
 | تففسشو تجرم (1)(ردهدنرک ذ ه>وتفم مال لواباب رد لقسم یتغا

 هک رود هنمزوا تدا هدشنزو اغ (1)ردییث هادا هدج رعو رد هن .سانعم

 ) 11 ) ردمالتحا عطا یوا رارید بلعالا بنص هد رع ردا قور ەم

 م ه نوکس ( رل ) رد هنسا-نعم لامالامو بابا ولطب وط هدشزو مدامد

 قرعد و لهاکو رود هه ہک رورپ نو ناس مش هژر | هاشم یان مڪو

 ردهاک ندمو وا هلنعا فو تحار (ندزول )روند هدهب دنس تيجو

 كعروسلاو كللآ هد رعو روند هب هنس تسسو مرآ دزو سک (سا)
 نینرغ هد ن:زو نا هنک لب | جد نیغ (ناسل ) رد هثد رلانعم عاجو

 ( كا )یدد رد رهشرپ هدن رق نين رغرل طهر ز دیدآ هب > ار هدنسدحا و

 ال ى ءا جد ناک ردم الا هيلع ین حول ردپمان هلعم نوکس

 شا اقر وطو دوس هدانزو هم (كشل)( ردهدنرکذ هروسکم

RE,سا 9 تحارو كعك دو رو٠ لوا رس + 2 كك سینا هک رد هنس  

 یکزوفط نوا ٌهط نوا )و نتعلود هلما هل« نیس روثلو اريد تكکوح هکر دن رغود

 تاب رد اشم یغازوهط یمرکی هدیاب>وا هک ردمدنس مال لصتهو ناب

 هکر ولد هب یراق لوا هدننزو نابنا (نابنا )(ردهدن رکذ هحوتفم مال لوا
EE DEی رما هدننزو رد (ربن | ) هیلسشاب هکلکت وزب هلک  

 هدیاویح هک رد هی ساع نرو رود هب هنسک لکیهلا یوقو نامزیدو

 هدشزو E كنل )ردوضع ن ناسلوا رمبعت هحوا هدناساا او ی ص | زوى ك نارد طعن اشواريا الاء ى اش |



$Fهک ۱6۸  

 ( هل ) یدری و یام كن دوه) ماناهار اک اروک مارهد هک ردمسا افسر

 (رمس هنا )یک جرو راتوالا رونید هب هنس رودمو رک د هدننزو هبنا

 رد دا عاطرب هاد رق لبج مان ةو درک هدر لر اع هد نرو رک هو

 هدتزو ہیک( ےیل e ما ند ند» ۳ درو تم ) ج 1(

 رد هنساذعم رنو قعلاص هدننزو ند: هر ( ندد ) فو شورت

 ناولغوا هدشرو د: ( دئل ) رد هن سان« قهراةیح ںوکج ہرشطو

 سعملا نا ید ( روه دل ) رولک هسانعم تیلوجر تلاو رد هتسانعم

 دمهار ههاشداب ر نددنه نیطالس رد هنساسنع» سکروهو نا دن

 هنس هدلاو كهاشداب لوا هک یدنارهدعز لوا ار ز رلیدلیا نیس هلکنو

 نوکس ( یطال) یدلواداوتهو لصاح ندرطن لوا بودا رظن س#

 ۱ ا در نر( كل )راتو نبا ما هليااطرم هنک و نول
 توناکا نوک کیا ار هدهار ءاننا كنهلد اقو روند ح رعا هدس رعرد هدسانوم

 هروب هدتنزو ان ( اكل )رد هسا اعم تیاوحر تلاو هش رلااق

 هر روهد یکه دزو ردنب هلیسراففاک (رکلل )رونید ءزوس شوخانو

 راردبا فبةوتو طط هلکنا یی یکبوغارب ہزک د ینآهدک داک هل ي هکر وند

 یالطا رکا هد ک٢و هاقناخ روت د هدر نالوا ماعطا ارعف نوک رهو
 رکن رد وذم اکا یراکدید یرکل هرلنک وب ند رقاب وردها هقالعوب
 هدب رع روند رکال جد هدق صو هه رت هطوعغ یارطاو ردکءد یک

EEهکر وتیدهده هتک لواو رد هئسانعم تنازرو راقوو قارغآو  

Çaمولعم هو غ هج یتیدلوا دالا ما ینعل !همه 4ل.ا سالباهد هليحور  

 هک هن هسانالاقثتسا و هداعتعا س 7 ۵ اا ا یتییدراو هلذلوا

 یرانسآ یدنک لدنه *هرفک هدنزو نمهب ( نکل ) ردیفالخ كوب نابداب

 هرو کم مالیات باب )روند هتضابر یرلک دکحو ج روا یراق دتوط هرزوا

 (نال) رد هنسانعم مت حورمشع هدهسحوتم )ج ) ( رد هدنرکذ
 رواوا لصاح 2م رب العا هدنا ردیدا تءالور هدناهفصا هدنزو ناف

 قوبط هداوقر زد هنسانهردااب و قاس هلیسراففاک و نو نوکس ( ك )

 ناد (ناشل ) ( رد هدنرکذ هعوعصع فاک ثلاث باب ) رد هنسانعع بعکو
 ردهتسانهرمنا موق یههلوت نوکس ( ربا ) ردیدا هب رقر هدناهفصا هدنزو

 (سویتا) رد ها ادعم راومهانو نامزیدو یربا هدننزو كبند ( كنا )
E OTE 

 اب واو

IY دی 



 هنر کا 3 <

 رد هس اوم رکو كوس و رد اه ای يع” و زوع» هدننزو هند ) هل ( 1

 قدود هدننزومنک ( محل 0 رد E لب وطو نوژوا هدب دنه ناب و

 دنعورولوا مع دروآ 4 روند هر هراد جا لء ءاو رد هسا نم دوس و

 شعت مان و قاوحلا هک رد هثخانعم لش مد صو رد زول هرسط ضبا

Eرون دهد هنسهروح نعاو رد هتسانعم قدود هلن ون نوک )6 دعا )رد  

 ندنددنل هدنزو كرتا ( دل ) نوسلوا یزو هرشطكرکو یزو مارک

 رهقو كلا یار و قفل ه- نرو ندمنح ( ندد 3 رد رد صم مسا

 رد هنن رلانعم قع روصو قعد یعوص هنسددنک یدنک یشان ندلاءفناو

 رس یعاغآ نداد هک رود هره طوف ه سرا فاک و نو نوکس كل )

 ك حوت لوا هلعوءصم یسراث فاک ( هتوکنل ) ردذو رده بوث كج أدا

 ردهنانعم ول دهد دنهرار د ا دم هش رال یسهلوع ارفف هک رود هب هط ود

 تغار ناسکس هدیابحوا هک زد هدم را مال لصتم هواو نات یک رکی )

 عور هدننزو ون ( وا ) ( رد هدنرکذ هحوتفم مال لوا باب ردلغسه ییاکو

 راک رد شا هتب زراوا ویشا تموح رع یاقلب نیدلا رع نکل رداولح

 مداب هلّتهج هناس تفاضا دوخا و هاولح قاطع ندنعا مصم دندرک
 رد هسا هم هنشب و هتورواوا مهفنم قوا قالطا هساولح

 ناشوا رم یعتارتص ندهعب را طالخا نفرد هتسازعم ںادرزو

 نداواو رد بل هدا صا ردد نسا عم هفشو قدودو ردقورعم طاخ

 هد زو هرارش (هراوا) رددآ هبصقر هدنا ردن زامو ر د-ادب
 ردكم نا لواری بهت هةفوب فورعم ( شاوا ) ردیدآ هبصقر هدناتسدنه
 هک رده دد یراکدتا مسعت هغاوب كرا دنلعت ه دزو هشاح ( هشاول )

 هدتزووداود (دولاوا )راراقاق لدن هدعب بوردصق هور تا هشالآ

 قابا ( اب وا ) ول واریت هفلش هکر وخ د هن هنسک ن یکع ی و نی هدعاغ

 رد هت یراک دنا عضو نیراقانا هدنروتح هاکزت كرا ههاوج هک یس تخ
 قاشوعاخو یلاح توکسو تعع ( یشوءاخ حوا ) رار دیا ریت قلقانا
 هراعتسا هح ور هاا ةكرشلا هوکس ا نالوا راک رد هد دن هک یه

 هل راتعا زورو بش رولوا هباک ندایند ( كنرود حول ) یدنلوا قالطا

 مارک یایلواو ماظعیاربنا ردب ویلا لع هک رد یدل لء (هدناوخان حول )

 روتاوا ر.ع دروآ هک ردیسهزوجح ندغهرط یرحا غا ها لوهحواو ۱

۱ 



 هراوک هللاد حدو واو نوکس ( هدول ( ژرواوا قخومو رهطد یارمهح

 روتاوا مدت هک رروق هوي راسو مزوارد دیس نوزوا هک رد هن سانعم

 كزاغوب هکرد هسا هزالم هدانزو ناب زمه هلبا هاشم یان (نانزوا)

 تخلو روآوارم عن كدو لد تحوک ر دیسهراب تا نالوا هدنداها

 یدتلوا تا اصابا ه-ٌیحاص یرکناهج تاهرف نکل ردب رع هح رک

 نوسلوا ماعطرد هنس ام نی ریشو برج هدتنزو هضور ( هژوا )

 مدا ) ذب زول ) رد هسانعم 23 عضاوو عوضخو نوساوا مالک 1

EAزو  CREEPخم 2 شو ولو نوکبسک  

 ولاوا ( وول ) ررید هزوبراقو هن واق شل وا دسافو شما مشخو شاک وپ
 ت رعو ردامرخ عونر هدنزونوک (نوا ) یدنلوا رکذ هکر ديد

 وا هذاوا لرز شم جد داوا یانعم رد هنسانعم هر ول و كلر

 هدشزو دنک ( دنوا ) یسوتوک هدا ز كنامرخ نعل رد رقم هلبا را

 هشحافو رد هتسانعم شایعو ییازو رد هن ساغم لشو لهاک و راک

 .,درک اش هک رد هنعانعم راکنس و رار د ه الغوا لوعفهو ده دیعوه یراق

 رونیدیخد هربخ حرفعو رد را هس وک یسهلوق» داغراو را دیارمسو راکنهدخو
 ین تكنهرسلوا هدحال-طصاو رونلوا قالطا «دهنغواق لاط تابا رخو

 كا یی بول وا رثا ندای>و ندادخ فوخ هدنورد هکر وند هکنهرف

 ییدنکب هأب دع حایمهدندنع ی رللاوماو یدعت تسد *هلاطا هملخ هم و

 هک رد هلسرق هل.اواو نکس (هنول )دلی تالابمو قاصاا !ءطق تولا یک

 نغز روند هنشوق قایح هدننزو هود (هول) ررروس هن رازوب راب ظ
 هد هلکنا ردبذا شوقرپ هب اسم هب وهم هدیدنه تغلو روند جد جاو اولغو

 هدنئزو رکادوس اوا )ردب راک دبد ناغط هج ولد ارهاظ رار دیاراکش

 رد سا كن رهش روهال هلياواو (رووهول ) هدنزو روغذف (روهول)

 ناغزف روئلوا مس نازاق هکر د هرج رقاب لوپ هدشزو دب ون (دی ول )
 ترمضح تذ مانهدنزوازپ رع (ازیول ) ردتغل هد هليا هله یار ردیفرحم

 هک هت یدلبا دا وت ندنطد رب هلبا لباه مالساا هیلعو انیدن یلعردرمشلاوبا

 شارع هللوهح یاب ( شیوا ) یدلوا داوت« ند-:طب رب هللا ل اق يافا

 هشاول هدنزو هشدمه (هشس ول ) هد زو ند ود شک ول )هدنزو

 (دب وا)( ردهدنرکذ هروسکع مال عاف یدسشوا رکذ هک رد هن_ساتعم

 € دیس و ۱
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 صد رارید یجوت قرآو ییوق قرا هدنکرت ارد ید مرع رد 7 :

 رونا وا رسعل یاہنوط رد رفصوص هکر دموس ره هلا شهواک هد هک

 ندنا ت زونهو شاوکود هک ردهلغلوا هلا نیشواب جن ور ۱
 هدننزو ابو (ایول) راد هعالاماکا یرلیناقهدراندم زب هلوا شمادریآ
 ۱ اسیب وا ( هیوا ) ردتغل یخ دایولو ا وول رد ا رار ندنعون تابوبح

 لوهحواوو رده سام ناب رعو قابح هدنزو تو (توا) رد اھ

ETاکا سام لوک ا یوارو دهد هیمهآ لوس و روش د هر هدنذل همعطا ماقا هللا  

 یس هلو قم ناب وجو یتا ةه د ابرك ارو د هد هعاعط شارا صهر هدو ورد وسم

 راردبا لکا یک هدنام بولآ هن رالا یک هقب وط بورا ص ندربهکثآ جاقر |
 یانو لوهګ واو (روا ) روند هد هنسسد را چک هدیشاراتو زسەشقاو |[

 هل وا رزعع هدا E کیا هکر وتبد هر هعونصم توا لوا هل ودم

 هعملیپ و فاو رار د ید یرکرز نایزاکاوه اا مهفرل تاوا هدا

 ۲ یاب ( تو و توا) ردت ید هر وا رد هنسانعم روا (اروا ( رد لسا اوم

 : رد ةا سام تان ورشو تالوک ام عاونا ردد اكد عابتا هل _مسراف

 )ج ول ( ررد تسال تولو توا هدر كج هد ردقو تك هجا كج هس 1

 لوحاو یشاش هلیسراف مج و ردیدآ تیالورب هدشنیمز نارا هدننزو جوع
 اوا ) ایحوا )رد ةا ناب رعو قلح هل و رعء واوو ردهنسانعم

 هکر دواریصح هدنزو جوش ) خول)رد اسا وه لب وطو نءزوا مدنزو

 ) نخ و ) رد 2 هام تدحاو روتقو رونو ارم. یدر و قا هغوو 1

 رود ۳ هدر رد ےس دوم هامو یآ هدزو نژوس هاوه واو 1

 هکر دعض وم یکیدتک بوران یب وص لیس هدشزو روم هالوچح واو (روا )
 دهد کر هکر دیعسا رتب عولر وروئد هد هن وص لږس روالوا ربع راب

 رد هنسانعم ایح ې و زکانواو روند ځد هدرغوب شازوسو زرد رول
 ناهفصا هللا رمق هدع وقت رد,دآ رهشر و روند هد هاب جالسحو

 ردیدآ ترب-ثعو سولوا لو رب ندنسهفناط نیشن ارصو رازاب هدنسارا

 نددوسرانا وجرولوا مبعت هلت هکر د هنس انعم هاد هدتزو ارون ( ارول)

 هنس هد عاب هلحوتفم نونو لوهح واو ( كنارول ) ژردبا لوات بوااج

 < لک ۷ هک یا 6 ۱



 خان و لاب هنا ردفرظرپ عونصم ندر دند نع راطعب روند
 لوهح واو (كروا )رد هسا تعم كناروا ( رو اروا ) راروق را هسا :

 (دنکروا)روخد هقوا ین« عونرپ ورونید هاب جالح هدننزو كب وخ هلا

 هل رس هه دص لیس هکر درب ناشاوا ربعت راب هدتزو دنمش وه هللوهحمواو |
 1 شا مد ها بآ یغلو یوم یر ورس كنهرف هلوا شا توا: را ۳

 ۱ ندو هد هلا هد یار رد ۲۳۵۳ اش نک روا هدننزو هروش ) هروا ) :

 هالو هحواو رود هثلع ماذح یلاعت هللاب ذایعلا هدنزو یروش (یروا ) |
 ید لواک رد,دا سواواو قاعوار و رد هسا هم اح ی و زئاتوا

 قرهقوا هزوجراو یهلا هدرلهاقو هدنراشاب هشوکو هد راوقو راربد |
 اا رد ه-:سانعه زانو فیطاو فب رظور ود هدهب هک ندا لاز.أد 1
 رد هنسانعم هه ادعو صصبو قله هدننزو سوط هالوهګ واو ( سول ) :

نالوا هقاصا هروغاکو ۱
ےگ ناهد نغآ یرکاو رد دتساعه شع 

 ۰ رد هسا تد 

 ناعشیاب و لزفقاسو یزوا لواو رولک هشسانعء ناهد چ یرکا یرغاو

 1 هدست رع هلذ و رعم واوو نرو هلا ا هکد نا قاا هکر وند هروماح :

 (ندیسوا )رد هنا هرم عضو( هناسول ) ردهن-انعم قوذو قعاط

 راهطاو قردناا هللادعدخو قعادلاو قعلقالب هدتنزو ندیسو |

 نالواهدنرلبید لوکو ضوح هدننزو شوم (شوا) رددنب ران كار |
 ماذسح لادن ها ذوعت رود ENE یرغاو روید هفطاب ماوس 3

 رد هنا نعم هحرو هجراب و قاری و روند هدهب هتک شارغوا هلع |۶

 (اشوا )رد هتسانعم اشول هالوهع واوو رد هنسام ربخ یو دوو :

 نیح ینام ییا :aS هدر وصاو شفر دیا یور میکحرب هالوهعواو

 یخدکنولهدنرم ظن یتام نویلکنا یدیا ناروصهدعارس هدعور دو یک 1

 هدسن رو هاشون هللوهحواو ( هباشول ) یدیاراو ییاکرب هدنماناش واکت ||
 نوسلوا هدمالکن واوا هدماعط رد هشانعم فیطاو نب شو برج |

 هالوهحواو ( هراشوا) هذسانعم قلعو هغلق اتلب ردتغا ید هناشول هلون 8

 نج هدشنزو نزوس هالوهح واو ( نشول )روند هر یتید زاق لسیس |
 (ك :شول) ردعطاب هرق نالوا هدرا د لوک و ضوح هکر د هسا تعم |

 هلم چ٥ یاط ( سوط وا ) ردفاصتاو فیکت تاداا روند ه وصقئالوت
 رواوا عون یکبا راد ځد قوق دخ رد ءا وقوق هدنا هدینانو هليا

 ¥ هنسارپ 7
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 || هجتوب یراص هنسدناتسب و ررید لیفرت ین و هجو, هرق هدیکوت هتسدرپ |[
 ناییورپ «دسیانون سوب رغا رود سوبرغا سوطوا هنر وژرد |
 صا لعفو لعاف مساو ردردص مسا ندندیغوا ( غوا) رده-:دانعم |

 (فوا) رده رااثع كکودو كمگاو قعص دوس (ندیغوا ) رواک |

 ۲ لیفو یغاربب قباقو یييدصت نالی هکر دیا شوکلیف هدخزو فوص |
 ۲ رولوا عون ییاروئرد دورقلا ربسخ هد رع ردنانننااوارمعت ینلوق |[

 فلک ,قهب کوک هنمانم یباغا ردژا راد نیلا ةر هد رع هثب رک |(
 فور مهلا نون رطاق هکر دنو روطنقمسا هلفلا (اقوا) ردعقات هن رلتلع |

 هبقأفوا هدندنع راضعب ردرموم هدنطاقسا نینح هد رهندجر وات ردنابن |
 هدسیانوب هللادرسک وار نوکسواف حح ( سیدرفوا)ردند-نعو یغورق |

 لدعم هدجآ هدقدلنوق هب وص ردشاطر كشوک هدتاغردیسا یطرق رج |8

 رربدیناغوج یچ رج ندنهجوب راردیا لس ناک هلکنارلیم رج رولوا |[
 یدبااکیهدنما > یرب رهردآطس رد ( اول )ردعخات هرلنا حو هزار وس 1

 ردراد هنسآ سوحم یدلبا فیہ افول مود سه هکر دباکرب اطسق هداوقرپ

 هد ینا رس هلا هدسحوم یاب ( نیباقول ) ردفورعم هلکعد اقوا یا طف |
 هدنکرو روند داشرلا بح هدب رع ردیسراف لدرخ هکر دیعسآ نادنیس 1

 ( سقول) ردعفان هنتلع صر یفوفس رو واربع لدرخ او یمض هرت |
 هل ات یاب ( نویفوا ) ردهنمانم ضا و قآ هدینانو هلفاق رسک |

 صطحو ردجاغاصصح هکر دیعسا جرهزلیف هدننان رمسهدننزو نونعوم

 (كول ) رد دفع هنن رلتلع قاب راصو قالط ردهراصع یرلکد دنالوح

 رد-سهود لو هصدو زا یرلکوت روند لوا جد هدیکر هالوهحواو |

 قشمراص هکر اردیا قالطا هب هقشعناتسس لهاو روشد هدهب هنسف محو |

 بویقهو, نی رزیدو نیرللا کیا هک ر وند ه هنسک لواو ردنا نانلواریبعق |
 قال-طا هد هناربآ نالوا یس هدام تورق ارقو شکو هیوروب یک كب وک ||

 یتوکاش ( روشکول) ردیدآ رهشرب هدناتسدنه هلذاک حف ( رکو ) روئاوا |

 ی4۰اک حاوراوزرلوا رذباف اهطق هکرددوحو لوا هدنراعز حانت لهاو

 (هکوا) ردا لصاو ه هیناسنا هست رع توراتروق ندهباوبح هصةانروص

 رد ه-:هانعم قب وسو نواشارواقورد هنسانعم قیفدو نوا هلذاک محذ

 هسیلوا حواحم زونه هک رونید هضوع شلریآ یسهنادو رربد تواّق دیکر



 هک ۱4۱ ۴

 یی رد ھاسا نعم كس “لانو یسهلوام یدک ینەد رود هب هب رکز اوآو

 یک ر طاق یربا یربا هدشنزو ندیشوک ( ندیکول ) یسواوا كپوک

 (لول) روت د هد هنیراموروب لر هږاکما راق جوجو رد هنساممم كموروب

 هب هک یلولرد هن سا۰ ایحو مرش ی و زعاتوا هدننزو لوغ هللوهحواو

 هکر دالرال هل.سراف جو نو نوکس ( جیالول ) ردب وسنم اکا رد هشحافو
 لرالولرونید هنسهید غاب هلن ون محف (كالوا ) رداولح ناناوا میعت اواق
 یرامو صعم هلءال مع ( ولول )ردهنساضعم كنالوا ( روالوا ) ررید جد

 ریس یبامواو وجوب هکروند هتروص یرل-قدپا نوا قق روق

 هدراماجو هدنراقدرب وصو هد رهعشچ ردفورعم ( هلول )رووا
 دنعو رد هنعانعء هک ول هالوهحواو رارد نما هدیکرت رولوا

 یروا (یلوا ) روند هم وب رخ نالوا ندنوا شار واټ ضعبلا

 رده رکو هکر دهنسانعم ا وا ( اب وول ) یدنلوا رکذ هکر د هنسا نعم

 نيج هشوخ هلا لوهګ واو ( نینهوا ) راړد یخددا وا روندرجدهدب رع

 روناوا ریبعت ربچ ری کرد خرج قج هیتر یدرکج قوع ہد دزو
 تل زوعط نوا هدبابجوا هک ردهدنمسر مال لصتمەباھنابب یر ییرکب)

 هيدا هدتنزو هپ (4ل) (ردهدنرک ذ هحوتفممال لوا بایردلعش يیاکو

 یافحوردرهشر هدناتسکرتو ردهنسانعء هګ ارو وتقو رار د هروکنا

 اب زانو ربعحو نویز هدننزو مطالت ( مشاهل )روند هنجاغاماح هاه

 ناری: ردارپ مات هدننزولالت هلی اد دشن (لاهل) روند هر هثسا دن و نودو

 رفتم هفرا مهتسکو تودنا رارف هد هک رعم مان خر هدز اود ردهسد و

 (رواها) ردروهال رهش مان هدننزو روداهب (روناهل) یدلبا لتقف بوذش

 هدننزو لسه هلا هدحوم یاب (هلبهل) رد هنساتعم روناه) هدننزوسارس
 رد هسا اعم هاضع هد زو رطخ (ره) )رد هسا نعم ناد انو قحا

 هد دته تعلو رووا ربه قللولاب روند جد هب هناخ هو تانارخو

 مسا هد-زو ناورهر ( ناهلهل ) رد هنس اشم هفلاطو جود

 ( و ) رارروتک نیوص رطقم ندماش ردیتوا كسم هکر د كشمجنرف

 زرد راغا بوب رج هدنرزوا كنآ یرب هکرد یساط یک رج هدزو 3

 تعف اوع یتعد رده-نسانعم راک زاسو رد هنسانسم ناسف یشاط يکلب و

 یک رج هلخل و | عقاو یرزاک زاس هدلح ضب كالنوک زودو قانوش واو

 چ راصتو #

 نی اه ی

Deli 4 



% ۱۵ % 

 و هنس (هنهل) ردبسات :م هلوا انعهوب ورولوا كعد اودا را اصقو

 . ةا ) رد هتسانوم رج و شاطو رده-دسانعم نیعشاشو نو و قحا

 ۲ نا- ناکا رول وب هدرلهاکحوم هد-لحاوس طیحر 22 ردرج ر (ارکتاح |

 | رولوا كاله بویلناح هلوک هلوک هک ردیا هدنخ ردقلواراتخای هسک

 یشاط نر دلوک مداو یسط اتقم ناسناهدسیکرو لععلارح هدب رع ۰

 | هیدنسن لوا هلیاه نوکس (مل) ( ردهدنرک ذ هروسکممال یتاتباب ) رد ۶

 | هلوا شلوا لعحصمو ارهمر قرة یرارجاو شعرپا هک روند
 | هطوا یراکهلو یاجف هلردرهش ضورعم هدندودح مور هدناتسکنرفو
 : (یها) رد هل یروهشم جد (تفهل) رولک ناھ 4 دود 3

> 

 ي ا تی

 هموعصم مال م تلات "E رده سا وم تزاجاو روت سد و ندا هدننژو یهت

 ِ ردشوف ىج "رب یراک دد باعع هد رع هلباه نوکس (هل ) (رد:دنرکذ

 اأ ةدلبرپ هدشزوراجن ( راهل ) رربد شوق هرقو یشوة لک وط هدیکوت

 ٤ هکر د هنسانمم قیعح لادتعا هدنزو بساتشک ( بسارهل) ردیدآ مولعءان |

 ناردنانایک نیطالس عیار مانو ردنراء ند ه>رد سب طب رقنو طارُفا |

 یتشطلس هلغم الوا یدالوا لورم رذدابقیک ننیشب یکن دئورا |
 | تم وکح هرکصف دنطاع لب مرکب زوب یدلبا تغارفاکآ هدنناسیح لاح |

 اأ (تفهل) یدلوا لوغشم هتدابع هد بودبا ضب وقت هبساتشک للغوا
  یرلفد ان وا توبا ندلب دیو هجراپ لرارق كحوک هد زو تبمل

 | تغها هدننزو ناتبعل ( ناتفهل ) رردیا مست كبو هلفوق هکردتروص |8

 : یاب ناب یجکیا یرکی) ردتغل هدیلرا هههم یاح یلدباهو رد هسا م

 رد لةش” یغلشب زوئوا هدبا یکیا هکر ده دسر مال لص هان

 یجا رداد هدشزو ناسیک (ناسیل) (ردهدنرذ هح وتم مال لواباب

 : لر م و یفاقُشو لغیصم واز ےل و A "دیآ و رد هن AE ورم نایاب و عمو

 ۲۱ رد ۵۰ ساتو عورفو و اوته یک كش شو روند هدهناءلو ق یا نا

 هدب رع زک هات ) هح E دزابو دز مر EY رو ارا (ایال)

 عصمو ل.ییج دج هد اترو ند ودهالوه e )روند ل ا

 1 هد هح وتم (نایل) (ردهدنرکذ هزوسکم ھ مال ینا باب) رد هُسانعم د

 رد هنسانعهاوت یو ریعقو سام دنازو كرب ز( كل رد هنس انعم نال نائل وا

 لصاد و هباعو رفو زس وصورو دهد هب هب راج هب وب و ه هلوک یلنف لد لزوکو



ES او 
 كيا هد زو ناک رز ( ناکنیل )رد هتسام هر و هل صقو رد هنسانعم ۱

 لب هبچ» نیغ عضو ار ن یکسو هثلثم یا حد (سغُرل) ردد نف 0

 هک ردیفدا مو هدننزو راګر ( راعل ) رد هنسانعم نایسذو قو اهدینانوب

 راردناارممت ر هءاع رد اب رم نالوا هب ر هلا رمکی ةصاخو ردا رم قلطء

 هلا رم لومعم هلبا هنسذ راسو دوسو درغوب و یک یرط لیبجزو اوباو الا |
 ردهٌعأتعم راه ( لاعل ( یک روطارطو ه-لصو قیحاح رود جد

 هاکرمس هکردهزتیشمسا هدینانوب هلیناتح یانو هګ لاذرمسک ( نوبذیا ) |
 ظیلغ لوا هد زور ز هلبا لوه یاب ( رل ) ردنا نالوا مست |

 لوا هد زو تربس (ترل) رواوا ادب هدنژ هشوک رغا هکر دک رکو |

 عزو هغلید هدناتسکر و رقوم هدس رع زولیک هان هد راکنچ هکرد دعرومد :

 ال هتتلاهرژ هک رد هسادعم هرارغو روئلوا رحت هغاع و هدرریگ رت

 هرارغ هالادو ار لوک ( دریا )ردا جد هدشزو تكر ردراعش |

 ساما ومرت لواهدننزو رخ (ما)ردراعش نالیک هللا خرز هک رد هنسانعم :

 ساءاو مر قاطو رواد رص بو اققا اندنرزوا هکروشد ھو ٤

 هد ازو ممه (مرل) رولک ردصع مسا ند ندب ملو روند هده هد

 هل-غب رګ ردیاب تشوک كج هیلبا نامداو قشم هکلشکناک هکردهدایک |

 هرزواهنسار و ردلوعنع مسا ند ندی هدانزو هز ر(هرما) رار د هزابک

 لفرط یکنا نک رکود جوباپ الشم روند هدهکمکج رازفا تعدو تاآ |

 قعاقو كچروسو قسراف هدننزو ندی ( ندیریل) یک كمکج هنکیا |
 هلواو لا هل تح وهم نونو نیسولوهح یاب (هنسل) رد ها زا نعم

 فیق (فیا )راب دابا تاور هل -هسهدان اب هرک صد دئس راضعب رد هسا عم

 رده-ف>و تاود ( نادهفیل) ردقو رعم رارد فیا ید هدیکر هدنزو |[

 روند هدهنکعا وا هلغ هنسانعء لاحرخ یشو یوط هدننزو كيد (كیا)
 هدننزو لر ز (كکيا ) رد شاو الاما رداثنسا ادا هکر دیهذحم نکیلو

 ردهراصء یرلکدد ك وج هکر د هنسانعم )ا )ردە ءال ك

 هدتزو وایز (ولیل) رد هنسا ٥# ا هزیسراف فاک ( كاليا)و(ليا )
 هک ردیفدا مهو هد زورف وا هلسرافیاب ) ولیل) رد هنسانعم رب دغو لوک

 رد هنسانعم رب وایا )ل وليل ) رد هف وکش یراکدتا رس يکعج رفوا هم اع ۷

 . دنعفد تاموع» ین وص رد هويه فورعم هکر دنوی هدشنزو وی (وو )

 + ردرتوم م

 سس سلال ا



 هک ۱۹۷ ۴
 هدراسهب منا ( ورادوول ) یدید ردنوهل رج” مساوول راضوب رد رو | سس سر سنسور تو
 سو هدیرع ردنابنر هیبش هلوول یسهحارو رتب هدنراوب, شاط هدرلغ اط |!
 ی (نوینوو ) ربد یجشت عاط هناسشو هلی روند |

 : ردیعوترب كالو یزوق زردولح هنک و ؟ ردیعسا ت ابن ناشاوا ر ۳

 لنایلفا هد-زو حرا جد ) رددیقم هسرفاو هلص ات افم محو یدامص

 هست هدامايلخا رواو ه دنرل دوم رقاب هد: س هطا سرق رود د ۳۳ عو ی دعم 1

 كود ( كوبل )ردندنر اسا مظعارن هلو هح یاب ( و: ) یدناوالیص

 (كالویل) روند هنو ر ام ؟ تراّق و و تارسسانتو رسعشفاب هدننزو ۱

 | روند دارت هدس رع رد هس انڪم فر وراق هدنزو كنروب د هال وهح یا

 ردتورڌ هرق ۳1 نسا فرو رد ڈاک هدننزو دون اردات هدانعءوب و

 (هویل ) ردیفحص* فرب فرث ارهاظ ردیسورق ترغوب ناساوارییعآ شک ||
 یبهفیطاورد همام صیصتمو قله یهلقادلب هد ز و هوم

۱ 
۱ 

 هب یع"یفورح راک یجلدرد ییرکب ( رود همس تسود ا صو ۱

 نایب کس یمرگیهکر دهدنربسغت تالاکو تا هر دصم هلپا ح» نزنقم |

 تار رر ےل اہ کا ا
 : یاپ؛ نیو ءام) ( رد اشم باکو تفل تردنوا زو-ہکراهد هحوتف»

 ِ ردک وک فورعم هللا راودح نالوا یس رع هک ردیف نور هام هلیسراف

 | نواص (نوام ) ردموع" *هلج قابرت رب هدارآ ر هللا شرب رواک ن دنیج
 دهد یو ردفورعم هلا یص راک ماوعانیب هکر دیمسا تاعرب هدننزو |

 مساند هناریز ردهبانعهوب جد هديب رعو رو د هد هنالغوا لوءفمو

 هنا لصا ردس رف» هلبا اذعم فی رک یظفل نوبام هدی-راف سد رداوعم |
 تردد هدرولاس یطوا یرب رار دارم. هل جوا ینآو ردیعها كع لوا |

 یدل یس هرو رد هون توهش هنسرت یکیدید كناکح هلغلاق ندءاو |

 هلغلوا ظوظحم هاکنا نود اقللوعفم هدا وج نامز یر و رولآ ندنربد |

 كبو ر_هعاعوا ینارقایدنک نکا ار فص یھ رب و ەليا لر یجدرب |

 روش اعادبودبانوکت رر فروق ندنع نفعتم هل لو الا هدنرزوا |!

 رار و تنوکس تواوا لصاح یرادع هلو ه-هط هکمادام ۱

E ( ۰نرلشعاو ان 5 هداوفر رد هلک 1 هکردد.الح هلا  

 : ۳ طر ا هک ی ش او ا کرد را 7
 EEN ۱ و هو او ۱
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 هک ردرا وس هل س راف فاک ( كنروتام )ردنکسءییعحو داعصهر یتلدقوص 7

 بط هد رع رولوا رک ندناو هیش هکګاک ردرواح نا دراک 0

 لردیا لکا نوا نعس راب راق مح ردحابم یم ییفاڈلا داع رود

 یواروردادب نداھےج روشد رق هدب رع رگ هک رد هنساتعم هام (جام)

 (جام) رددآ یدور را شا یوار ةصاخو رد هن انعم یکاحو لانو

 (هچوچ ام) روند هلبق هديب رع رد هنس انعم شب واو هسوب هلیسرافمج
 هکر دو ظ یلک نما نا واربع ینوخ هدننزو هح وسام هلي سراف مج

 جاق ( (جوءو جام ) ررک ود اودو یتوازغا هنب زاغو كراج وچ هاکنا
 راب دک رد-ةمالب بود وا هک رد هسا هم سواو سو هدشزو جوو

 جاش (خامرددنلیبف ها هلتوص اره اظ یک یدال: نی راب رواب |
 ساسخو لیذرو هلة سو رد ها نمک هکرد هرسانو باق ن هدشزو

 (نوف راخام )رده هنک فیهطوفی و رب و روند هراهن ک قفانمو |

 فیس هذیب رع ردلابلر ندنعون یرب نسوس هدینان وب ه دتزو نویلاماخ :

 (ناخام)ردیکوک كنوب خوفان ررید یممق نوغزوق هدیکرتو بارلا
 ییچ ررابر و رددآ هب رفرب ندننافاضم ناحهاشو ره هدننارو ناهام |

 مجرسکو اخ نوکس (یج ام ) رد راصوصم بل نیج ماکحو ردیدآ |

 کر قرطرو رع قرطرب نەپ هلوا سنج ود هکرونید هتآ لوا هلیسراف |
 ض هاو روئاوا قالطا سا برەلانی رارید جد هم ود اک او هلوا

 یجحام ضعللاد-:ءو رارد ید تازوب و تآ یر و زرد هدرچ هدراد
 اب ریکاو ردیاباهم یرع بسا رر د نوذرب رب رع هک رد_یقارع سا

 هغروث و ژرروا نالا ورع“ هلغءالوا خاص هرفسو برحتآ هلوقمو ||

 هد" رو روهال (روخام) روند هد هنآ نالوج شوخو یرجو هربک راب
 ندهلاخ هبشو هناخراقو هارو هلام هک رده نساسعم تابارخ

 رد فف ر دام هدننزو داز (دام) رد هنسانعم ایل وام (ایلوخام) ردترابع |[

 اکب قئا قنا هکر د هنک لوا (شناو بآ ردام) رد هسا هدلاوو انآ ||

 هي دچاپ و غاب هلت هج هیناب تفاضاو رده اک ندنیمز (غاب ردام) هیلبا |[
 (تخدردام) هلب رامتعا ینبدلوا راهزالاو راصتالا ماروناوا قالطا |

 متحطارذ هدب رع هک ردیردوت مسا هلا هد یاخ نوکسو لادعص ا

 یوقم لو اش زربد یمن یکعا شوق هد کر آو همودق هدناهفصاو |ا

 ردعاچ «



 چ ۱1 ¥

 (ردندام)ردتالور هد-ذیمز برغم هد زو هردان (هردام) ردعاج
 راویمانعم قلا هدنزو راک (رام) روند هبانا کوا هک ردیف ردناردام
 رام ۳ ر ده2 رداع ۲ روند هسیح هدب رع رد ة-هسانعف نالی ۱

 هلذاوا هنسانعم كمرونک ندروآ ردرمطاح یهذ ندندروآ هکر دف

 هک ناتسرای؛ ردهسان» ضل مو هتسخ 4 ردکعد همرونک رام

 نانسجرغ ۵ رد نسم هانععو قالطا ناتسرام رولاوارععت اةشلاراد

 باس>ورتفد ٦ روتلواقالطاراش هث رلهاش هک هتن ردص وصخحع ه:هاکح

 هدیدنهناب زو رواک هنسانعم بساحخو یح روک باسحو رد هاشم

 (ب ارام) رد هسانعم قءروا ندز رد هن ساتم صا لد ندنطهاندز

 شلوا ل ۳ هود ی ۹ , یعلرد هسا ەم ی هزات دزو باراق

 دای رزا او ردداب رزآ دم هدشزود دیشلاد هلسراف یاب (دنسارام)

 حس ات مو و رد صح رپ ندرلناوا هدنرب دهن عل ندنراد وه سوم
 تبو تفلاو حاکندع نوک ل وا هرزوا نایسراف عز ردیسا یش ر هش
 هدم ودرع مو و لک وه هنن رزواام هک کرد سا هتش رفر وردد وسم

 (نادندسار :ام) ردلوح هنسهد مع كا ییطتكخاصءوروما نالو عوذو

 یجالبب (اسفارام) رد هثسانعم دتسارام (نادنفسارام)و (دنفسارام)و
 ۵ جاعزا هلبا نوسفا و هیقر یرلنالبب نالواهدرب رک یستوسفا نالببو
 هدش وڏو هدوت بوت وطیراذ الی هک ینوط نالبت یی جعل رد هنسانعم رمک راهو

 نالی هکر د هتک لوااسفارام دند نعرل ضط هد ورر وشو د هجا هلم رفت و بو ردزا ۹

 ھنن رو حارخاو بذج یرهز هلئو-فاو هیقر ندنندب لے شذوص

 اسفارام (یا-ارام)و(ناسفارام) و (راسفا رام )ردا حالعو راو

 مز, لثعو هک قعوط نالد هل.لاربغ (نتفرک یرکیدتس دیر اه)ر د هثسانعم

 یرمار ر طم هنسودنک و ق هروب شبا لکشمدارهرواو|یراج ځد هد هرواح
 م یسا لوھ ءو لک شم ( نتفرک ثسدب دام) ردکم ردروک هللارغ

 قالطا هد هباب رحرد هلکنترک هکر د هسابلج (سالب رام) رد هیاک ندکمروک

 تدور, طرفه داارع زرد ید تسر باتو هک ر د رلکیرلک د .دیرلک بقروناوا

 (ن رام) رد اجهد هلدار نوکسرروط بوکید هشنوک نیز زو ک اعادهلغل وا

 یه و عا هوا سه تالنوکرب ردیدآ هیحأتر هدناهفص | هدننرو ندکاب

 ردیوح یعرانحو و هراب رکسیللا رد هان حرفهو رومعه رب لس

 ردیاب مسیهدلوقرپ ردات وډ هدننزو نودااخ هلا هفلثمیان ( نورام )

 رک دلت و هک یا ¥{



 هناب دا هدرابد سا E SD هلق اا هکر دب با هزار 1

 نوله هکر د, سا هایک راه .dl راف ےہ = ) هر , وج رام سا یو فرع

 هناس و كل سما E: bs "راشوق ی شو حرف راربد ید

 ردرالا بیج هدنارمشح موم" عهد ر دیفرح ه وچرام قالطا هول رام
 نروک هکر د یهوکو اک هدننرو راز راک هللا هلو ده واو ( راوخرام)
 نوعا یکیدیب یال ردناویح نانا وارمسعت نغص هدړکر ت رارید ج د

 ردیحوقناس ساجر راوخرام هدندنع رل ضع ی دل وا ریس هلعسا و

 سفن كوب نالب نالوا هدنما ردنا سة بور و سزغا هشا كالس |

 نالببیندلج كناوی-وب ردنا لکا بوئوط رارغوا هرمشط ابا یب هدقدلآ |
 هرمشط رابتخا یب هلکعا سرس یرلن الی یس حمار راهسایا رت هنکلد |

 غ ( ندروخ رام )کرد ره ناب کوبک یزرغا شاخ ولو زرواتفیح >

 هدا ( نهار ردرام ) رولوا هیاک 0 > تلالمو هصعو کعب

 هلو یر ەل ۰ و5 ید ۲ نالدت هدرج EES نالوا !

 رووا برض هدرب كج هد قفانم یزو یکبا (نابزود رام ) رد رق |

 یرمرقرهو یک نوکلک روند هکنر یومرف هددنزو یبراخ ( یدرام)
 (راسرام) ردتغل جد هدتزو یدراک هل. ار نوکسو روند هد هب دن

 ناتسرام هدشنزو نافشام ( ناسرام )رد یل افس لاح هدننزو راز راک |

 ناسرام ( ناتسرام) روئاوا رسن افشلا راد ردهناخراوب هک رد هتسالعم
 هدناهفصاردبدآ هزاشارب هدعدق هدنزو شا [ (شرام )رد هنسانعم

 ردمسا رب لروهشم هناك: ید ردنعا وا ات هدنشابعاطرب هدام روحوا

 هک تقو لوایدیشعاوا ھيس هلعسا كېکو کرب ندهرايس هحبس یرب ره
 یعانصا نالوا هدرهنانهب رو نه یدلبا لوبق ینا تشدرز بساتشک

 یظفلراهب و هسا كنو رهو یدردتنا هدکشنا نعوج بوردلاق

 روئلوا قالطا هرهدکشتآ هدس6 دو سرف راھ! ون ارز یدلبا ههاضا |
 هاش هدنرانب رالج رلنرمن داتننا هک ردیان ییهوغو ید ( خاروس مکشرام )

 نالپ روا هذغانا سوبحو مرحم ( یا رام ) رد راک دتا رعت روصنم |
 رد 4اک ندکافس اعط هدننارو شکر اب هلباف (شفرام) ردت اک ن درع ز ||
 ناسشوا رسن یشاطانشور ردات شا حس | هلذاق حف (اششقرام) |

 یضفو یهذ ردندنرلاو دزوک رار د جد یشاط انزورویئاطزوک ردرهوج

 + یساصو
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 ناشفارز لخاد كنب روسکمرک ر دیم یهذ یلضفارولوا یدیدحو یساحو

 یراک دیدزاعوق شوق رد هپ وچرام هک رد ءاکر ام عب (اک رام ) ردیا روهظ
 ( هرهم رام ) ردقارم نالا هدنرابد سهم ( یرصع رام )ردا

 یوام یسضمب و لشد یسصمب رووا هدتساهق كرلنال هک ردهرهمرب

 قلات اردانا یکوا هک رد,ةفحم ردلا ردام ( ردنرام ) ردوب رهزئاب یرامواوا
 هی هدب رعردنابت ناناوارمیعت یلاعص هک هلباررسک (هنرام)روناواریبعت

 ردکلف داره هکر دژا لشاب زوفط هلن و مض (رسهرام) ر وند سلا

 اأ روند هدلاوو | هدب رع رد هتسانعهردامو هلآ هدتزووراح( ورام)
 ضاب لاغکآ ردع رجر ( نورام ) ردیدآ قسوع ماعهرپ هد دنهو

 قلوا شاط یرلکدد یامتء رح هد همانرا جا شا طوب ردلب نه نیع

 یراک دید شو>و رم ندنعاوناو مو روال وب هدنلحا وس برقم یاب ردر دغا

 رفد هدخزو هراح ( هرام) یلاعت هللا ءاشنا روناوا نایب هدنسهداه ردنابت

 یرال ( یرام )رد هثسائعء عاخو رهع هکسو شفتو رددت ساتعم تاسحو

 رداناکواهدننزو هدیدانهلبار ( هر رام ) رد هثسانعء لوتقم شکل هد هدننزو

 نوک( بوته رام) رد هن-ان«ناوخردامو هیادو ردهتسانعم ردناردام

 (زام) یدناهدنل بم دهتح هدنرلندب تب ینارصن صح ر لار
 هنخر نالوا هدراولدو رد هسا زعم جک طو نيج ع رو: قو ملکو هدننزو زا

 فەس هدلع یربغو هدر اود ضعبلا دعو ودول :سا عم قالت حو قراو

 فورد» هکر دیه وزامو رد هنخرو فاکش نالوا ثداح هل.باس یربد

 عارفو ترشعو شبع هيرا یاز (ام)راردیا تغاید یرد ردهئاد
 باشعو رایهبساو راطع هدشزو رازا (راژام) رد هنساعم تحارو

 هدرجرو هگاردرضاح یهن ندندرزآ هک ردیف رازایمو رد هنسانعم

 هک ردیف ردژارام هدنزو رب راح هل-مسرافیاز (ردژام) رد هنسانعم هبا

 رولل وا رم عن نروا هدسیکر تو نابیعت هدس رع رد هسا وم نالب وب

 یوقنو تفع هدتفل دنزابودنز هللاد رسکو از نوکس (نانسدزام)

 هالو ندنعو مک لدوش هدشزونوکرزآ ( نو رزام)) رد ه-سانعم
 رربد نکلدوسیراصاک و راضمب رد رګ هدنعفدافسسا ردیام یراکدید

 نکلدوس یراصرواوا لثام هترفصو ضاس قرو کنعسفر ردعسق یکیا

 رم روس ود روند صحا هع ول و فنصم نکس ردو یراک دد

n 
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 كنعسفر ویدناوا ناب هدنسهدامردناج نائاوا رم ینیکدرفاس صا

 | رولوا رب بک ندنفرو نیس یمورغص ندنقرو نوتز قروو هایس یوا
 نو رزام هکر اید د را طب روند رشح هد کرو راربد در تفه کون

 نکلرونبدضرالانوت زد رءردیعوت یرابصكنسرم هد رد درذ دروم
 رد سابو راح هد هعبار رر دانا ويد ردیعوت هايس كن هبال و یو بم دناد رقه

 . || هدلوقربو روند طارمصلا بح هدب رع ردلتاق یس هکر دراو جد یمسقرو

 | كنبرالا5 طواب نوب رز: دامر ارز رد اشحا كنج افا طولب نوب رزام

 | (نزام)ردغاطر هدناتسدنه هدتزو لزاع ( لزام)روناوا قالطا هناوک
 | رونواربعت یکک هغروکو اردهرهم هکر وند هنککلب هل-حوتفم یاز |

 | هدیسراف هثسب ر ره زدراکک ه_هلح هملح هدگراو هنقوص قر وڏ ندنوب |

 زوعس نزاع ضیا دسنعو روئد بلص هساع وجو هرتف هدب رعو هرهم

 ا روتلوارمبهآ شعافواوا هکر دوب نالواهدثمهقرا كنهتدسک ناسعتشو |[
  ناردنزامهدننزورکنراغ(ردنزام) رول وااد ید هدنراب رغص ران آی واط
 هدشزو نیدک اب ( نینزام ) ردس هکلوا ناتسرمط هدناربا هک رد یه

 هئ زام راع مان هی وکتش روهشم هدنابتسدنه ردیدآ صعر ندلاجر |

 هدشوردراص>رب روب نه تراعو رلیدروتک هنادیمبوباب هلبا نوناخر مات |[

 وزاس (وزام)راردیا لهن وید نهردلاق مدا زو نشاطره هکرددنکرب |
 ی اغآ وزام رارد.ا تغ اد یرد هکرد هلاد قو رعع هل عا و هدتننزو

 كرلرهک او یدنلوا رکذ هکر د هنا نژامو ردنا رغ كرم یراک هد |ا

 هاکنا هرکسعذ دک دلبا سط یالرآ هک روئید هب هتخت یراکد لیا ربع وکرود

 هجوا نهو عابنا هدشنزو زوسو زاس هلمرافیاز (ژوم وژام) رر دیاراومه
 | ولد قیح قیح هدک دليا دتصق نالعیاو یدک هم راف ردند_لمق

 رکذ هکر د هتسان هم وزام هدننزو نوماه ( نوژام) رد هباکح ندنهرغاح
 ردیکک هغروکو ا هک رد هنسانعم نژام هدس؛زو هزاغ (هزام) یدناوا

 هد هم حاقر هیانعموب ردکهد یسی رغالب هکر دهزامدرد عد (دردهزام)
 | رداولح عونرب هدننزو هراکشآ (هراب زام) ردشلوا دراو هلی لاد فذح

 رضا و كرو رکش ندنعو هب ارغ راّصعب یاولحو رد رعم جرا زام 3

 مانو وکنش قاغتالاب هلبانینزام موق رع ( هن.زام ) یدابا نا هلبا هتک ؟

 ۳ رد ین اما هدشزوب ساط (ساه) ردوا ندیا.داین یراخ
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 نر
 ل روند رو هدب رع رد هنسادعمهامو یآ هدیدنه ناب زو رد هان مروو

 رل,دید رد برع هدانعءوب رصد رود ید هرهوجح نادلوا رمز سالاو

 ودرتضاح ی4 ند ندتاساو ندوسا هکر دیففح یاسایم ( یاساه )
 : أ

۱ 
 مس ۰ |

 ( تتسار ) ردیدعتم ندجاسا رد هنساعم قلوا تحارو كخلكد ندوسا

 : هدرغوب شلزوس هدلودر رد دن تایم تارغحو ترغوب هدننزو تسار 6

 تالعو رووا رل قانماط هک روش د هر هیام قج هنااح هدوس هدتأوررپ و ۱

 كیکوا هدشنزو هجولآ (هچو-ام) روند ا هدهرفاس ین هب يور ۱

 قبطو نگو هدنرلارو هدنرل ه رب هناخاب رک ا روا هدداکش یرفو ۱

 هدرهرشط رب دیره هدژرادو الاحهشوقوت رولوامارآ زاس یشآهدنراما ۱

 | شلاق هنب رب یرپ هدئزو روسان (روسام ) رردیا رییعت یشوق قیتسوب ۱
 ِ یسات ) ید ام)ردتغل هد هلءا هڅه نیش رود ها شلواح رم و طاتحتو |

 ۶ هدنزو ندیحاو (ندیسام) رد هنسادعم اور یی وا ی ونسوفروقهدننزو ۱

 رد هسا اعم قلوادفعم و قعلیقو كکوطورد ا قلاحدرغوب یدوس ٣

 | ندساو ندکو ینعد رد هئسانعم هایعش هماج هدننزو داشان (داشام ) |

 | رواوایرکعج 7 ردنارب ( و رادشام) ېک هبکو هبا سارا نالوا ۱

 هنسا عم ضرالا رب ونص لرد ساعاماخ اک اهدینانوب رکو دم هدنرخآ

 ردنا یرلکدید ناتوط برحو یاحر هدیکرت رارید ید فم رعو |[

 ۲۰ (ارشام) رد دینم هتلعاسلا قرعلواتت هلا لس ردو ید سو طیف ۱
 ۲ رد هنسانعم یومد مرو هدسیناب رس دشنزو اسان هلا هل-حهم یار ۱

 | ج (زرشام ) هلوا ثداح ندمد داسف هکر دمروو شبش لوا یتا |
 | كرلرجرومدولرا.عهو,ق هکر د هنساعمریثا هلا یاز وار نوکسو نیش |

 | نیتبلکو نایلک هدیب رع راردیاریعت حاصقردب رل لآ قجتوط رومد نیغرق 0
 | خد كنم ردرهلاد هج هرف كحوک (ندشام راطع شام ) رارید خد

 ۱ فورعم رار دیار قت هلم یراک دید جا رذب هدراکنهرف یربغروئید

 هدننزووهاب (وشام ) ردندنا ردع رد كچوب ندیدنه "دو کردهناد ||

 روند هفرظ یراکدىد یزوسو رووا دت تالا لیق هک رد یکلا نوا |
aT 8نعل روئد هدو هنیعمپ دعاحو رردا فاص نوزوس عابو لا  

 یک یدرکو هک و هبآ رک ناشی وردو ارقف هک سابل نالوا ندکوب |
 لحد یکلانوا هدننزو نوشآ (بوشام ) رد هسا سالب و ماکو
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Oنتفوشآ ردرمطاح یهن لند نتفوشآ هک ردیف بوشاسو  

 (روشام )رد هسا عم كجا حصو جرهو كعا طاخو قم ردشراق

 هروزاق ( هروشام ) رد هثسادعم طانحو شعشراق هدب ر یر هدننزو روشآ

 هی رزوا روئید هشعاق هجا یراکدلیا ربت هرصم كرا ههاوج هدننزو
 هکر ونیدهد هشءاق هح الواو هنفموب كلبا شاراص هکیاو رواب راص تالببا
 لاو هلواو رواوار يء لدرت هد دکر هرمغط راروق هكا وکم

 طانو اشراق هش رب یر و رد يسا بعل عولر و رد هسا عم

 | (هوشام ) ردهیاک ندشدرک كب وبع ( جاع "هروشام) رد هنسانع جزو

 كراوی هکرد هسا ربنا ( هشام ) ردهتانعم وام هلباهنوکس

 هدرلکفت للتفهک ر ود هنرآ فورعهو ردتلا یراکدید حاصةالرلرح روءد و

 رد ذوخ ام ندنو هشام معبد نوط ون آ الا ررردتلاص هلا قامعح

 کیا هوت روئید هر هصحرب نده وت نالوا راتعا هصح يا نواو

 هنت نالوا هدنرادقم شام هلبا هصصخ هاهو ردرادقم لاعم قم

 دوع هکر د هل نانلوا ریست یسی راد شوک ( یدنه شام )روئید
 رود تلعلا بح هدب رع روا واود_نلکش یاد قواو هدن کدر

 ساشح مدنزو ایفا ( ایشام) رد دنسابعم وشام هالو هک یا (هویشام)

 زر ید خرس یاثیامهدزارمش ردنامنرب هدنلکش ساعشح ردیعا یتوماعرا

 یراصو لئامههایس ردراو یاونا كلا ار ز ردندنعو كهلک یراص
 هد رع 5 هتشاتعم یاو هام هد زو صات (صام) رواوا ید صرف و

 اط ےن ( ن وینوطام ) ردلکد مولعم ییدلوا ییسفا هل نکل رونید رق

 كغعص یراکدید ناق نسعد رددززاب تاب مسا هدینانوب هلو رسک و
 ندنرلشوووص هدانزو عاز (عام) روند هنو هرول صع هدس رعردتاب

 یقدلعیرلکرتناراو نوکیام قید رع ردیعما شوق رمکیدید قاتب هرق
 .لدهنیمز ندچسل ءورک روند هدهراخت نالوا رع نامط روکو سسورارید

 یخر_وفهک رونید هد هنيجرک کک عونرب و رارد بایضءدیب رع رولوا سام
 عام هرس هسرولوا هایسا و لش رکا هلوا كنررپ یرلجوا كتب راد او
 هن رق رطوبق هدننزو هفاش ( هفام) رونید خام خرس هسرواوا یومرقو
 توقا( توقام )رواوا عضو دنسهسکا ود نوګا نوسجا هکر وند

 قح رربد جد یوفام رداولحر ریتعع هدعاخ هدنرلدب قلخ مع هدثزو



 ا

 هدننزو ناکاب (ناکام) رد یتواب رهوحزا هر وام یاولح هدنرهنایم

 | رارواللوف نیب وز قلخ رکا ردیع»ا تیالورپ هددنهو ردیدا یلاور هدفلس

 رررد نیسعمس ماوع ردا كزا کس ردهب رخ دصو ع ور نو رو

 ادرف سد ہدانزو رک اذ ( رکام ) رد وسنم هشالو ناکام ( یناکام)
 ریہ نوک یسنرب وا لکد نران هکردنوک یروڈا هیرا نعد رد هس اے ود

 ردسلا یراکدلبا معت كيکم كرههلوج هدشزو وشام (وکام ) روئاوا

 ردهدال و ءاب زاغو ید ردهتسانعم دن واک هدشزو لوقاش( لوکام (

 نکا لوقو ۳ هل نطبلا دبع هک رد هتسانعم هدش ولکو لوکاو
 (ناکام) 5 ها ام و روشذ هیدسیک شاوا لنا «رانتعاو ها
 ه> احد هدب رعردشوفیرلک دید قواط هکر د یکناخ ع  هدننزو ناندام

 ل دارم هک ك_مروس هرشط یغواط ( ندرک ردرب ناکام )روند

 (كلالام )رد اک ندههک ( تار غاز ناکام ) ردقمراو هلاک هدنسخو
 ( یالام) یداوا و ا هک رد هذن سا نعم كز هل و قم نون

 رد هتسانعم قعسالس ندولآ ردرضاح یه ندندولآ هکر دیففحم یالایم

 ردیکلعر هش مانانعان (شخ لام) رولوا كعد هلوا هدولآ و دعسالرب یالایم

 دو اسحاش ( هناکلاع ) رد دنسانعم هایس و هرذ هدیناب ول 1۰ ۷ مع ) سلام (

 مدا رولوا یروفو ی ردید آ اواح یراعتعرب هد راد ندا هد زو

 نوچکنارردا بین هلبا واتشو یسقو قدنفوكدلتچو قاسفوزوجو
 هدنحاغابو مربا هلاک هکر د هنسانهم بصق یامرخو رارید جد رغم تفه

 (راند كلام) رد هنسانعم تیلوجر تلا هلرسراف فاکوردامرخ نادب روق

 هنکلام هد زو اخرا ( کلام )ا فی رش تاذر ندان وا راک
 اب راح و الثمر طاق و هودو رز ( قطان لام ) یدساوا رکذ هک رد ه ساعه

 صرا ماس (یلاواام )رو اوا نالا هدهب هعقاو هنوتلا یلهکسو هناویح

 وغآ هال هدر ضل رواوا لا رهز تاعو هحالآ ردندت :ءون راک هک رد

 هک رد دنساشم لوک ام هدننزو لوقا هلو کواو ( لولام )رار بد نرو

 لنا ل ام نالوا ردصم مسا ندندلام دن زو هلاخ ( هام ) یدنلوا رکذ
 الر لرل عن | روند هلآ كجهدازودو كجهروس ردیک یعندتبسءاه

 قحاویصراود لرلرحاویدو رووا ردا وک روس هک یک هن یراک دازود

 روناوا ربت هلام هپ هلک ویب و ن رصم هنعون كچ وک هک یک یرلتآ ا
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 | واطبطو روئلوا ربما رکوآ هک یک یرلفیل كجهروس لیش> كراههلوجو
 | رد ردص» لصاح ند ند دام هکر د هتسانع۶ شلامو رد هتسانعم لامالامو

 | ردهتسانعم ناوارفو قوح هدشزو للاخ( للام )ردهنسانعع شروس

 ۱ ییها نکد هدناتسدنهو روید لع هدب رع رد ینسانعم لا هدتانو و

 ندنا زد رهسرب نوزواو ھه | هد زو ایلاو ( ایلام ) زرد لام ه ايعاي

 | ل جاا ین ل زف ناب یرابحاص تادرفهرنکا ینوہ ررابب قارنعو قوا
 | یرللاد ردرجشر صوصخ هدنه راضعب و رار د تفچهدیکرت راردیا ریسفت
 (خحلام) رد هثسانعء هارسو هرق هدیناتوب وشع انا ودرولوا ییموعو

 حوا رد طرح فور»م هلعما وب ردیناو ۱ ایلوخماام ) رد هنمام ایلوتخلام

 | رولوا هدعامد كن رب و ردلماش هند عیج ی هدام كن رب رواوا مش

 | ردکمروک هسعفاو نمار وردرهس یتهالعرواوا هد رایقا رم كنسرب و

 | ردعخروق ندرلیش قج هژروقو قلراط رتو قلوا نوزحم هلببس ینداو |
 | هکر دیمساهایس جاز هدینانوب هل>وتفم نولوار نوکسو اطحخف (انرطبلام )

 | رد غا خد انرطبلم هلفلا فذح ررید جد نارکثفک جاز رد هپ و هرق

 مام هل ریغصت فاک (كمام) رد هنسانعم هدلاوو انآ هدشنزو مال ( مام )
 | یزوپ را عاط هد-زو نوماه (نوعام) رد هثسانعم ردام ردن رخص م

 فعض یلوانت ردنابن یراکدید كيكک هدیک رتو رامخلا رص هدب رعندنعون
 هدشنزو ناتسک و ان هلی (ناتسهمام )ردظفاح ی هرم هاب توقو عفان هنیع

 ہدراوص یان ردقارس رب ییاود فورعم هلعساوب هکر دیعسا یدنه حج داس |

 رد دوعةمو رادو الاح نکلرد نینح طعس یروگ تب هد رر واوصو

 هالتم یا ( اتام ) ردرغارباوژوح یراکدر و ود حداس لررایعسا

 | كلك یراص هدیکرت رولوا هزه هدا هک ردیعسا تابنرپ هدینادمس هلا
 اثیمام فاش تنابطا روئلوا لامتققسا هدناضباق رزربد یتوا قلب راصو
 | قورع هد رو ناخیزاغ هلبار (نارام ) ردسهزاصع كوب یرلکدید

 هلشو ردیغ ون كجو كواح هةرزودنابرب ندنءون واح هدرز ییءد رةصلا ٍ

 هرجشو فطاطحل ا 4 هدب رعرولوا ىلموغون و هعفاو یراص لئام |!
 یتا وب بو دیک هدقداوا یعا كنب راورواب یشوق ےتنلرق ارد فط اصلا |)
 نوعکنا رولیجآ یززوک هل فح نذا ردیا عضو هسنس هزایشآ بورونک ||
 ردفان هتنلع قاب راصو سباب و راح هد هار رید جد یتوا حتلرق |

 < نام
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 تایساو رود تا هد رعرد هنا تتم او قر وا هدننز ؛ناخ( نام )

 همان ارام رواوا رمغلاعم ماکتم ریو رد هن. ساهم تاب مزاواو هناخ

 ها قاضم دعسارپ هدرح تلاحو هدنعق ود قلوا لوعهم هدصذ تلاح

 | روئید نح هد رعوزب هدسیکرت هکرواوا ه-:سانعمام کاب هسزولوا
 1 رد هش رلاثعم كمهرکب و قلافو قعوق ندنام رواک ما لعد ند ندنایو

 هد نرو الاد ( انام )ردە راتعم لوبقو تعرحو تزرع هدیدنه نازو

 ردهثسانعم رظذو هدشو ردغ رم میسارب ندانسح ءاعما هدنتفا دنزاب و دنز

 یک ائامه رواوا هنساشم رزکب هدنیمخو نظ ماقم ذوخ  ندنتسنامو
 هدب رعردشداق ها هک رد هتسانعم هحاعام هدننزو یالآ( فاتام )

 (نتسناو) زرد هرس هد رع ردهتسانعم هقانو كروک و روند لاق

 | هلوهح هک رح ( سطاام ) ردهنسانعم تهباشهو كمر کب هدشنزو نتسناد

 (كنام) ردعتام هشت أت رهمییاعصتسا رد حر صوص هن تسدنه هليا
 شوک و روند رگ هد رڪ رد هنحاتعم یاو هام هژرس راخ فاکو نوت نوکس

 مسکو نون نوک ( نعام ) ردحوج ره نکل ردرظ دوسر هد ءدساتعم

 هکر دلاثم اع ( دانا دننام) رد هتسانعم هاب و حدق هدا دنزاب و دز هلع

 | نانسرکب رد بارون ماعرب هدتد توکلمو الم ملاعرربد یدخزرب ماع

 | هنشوق راغب وط هلبار حقو نون مع (كرونام ) یدناوا نایب هدنس هدام
 ۱ ید باخرسردیشوق طفلا هددنع رل ءو رر د حالا وبا هدم رع رود

 ۱ (راسونام)ر ده هد هار فذحهدلوا یانعم ردا ورادر و رارد

 | شوماخ (شونام) ردراکباتر ندنرالتاق هاّساراد ناراد هدننزو رازولا
 | كونام) زرد یم ناشونام یدلک ميابند ا رهج وجر دفا هدترو
 هناخ ( ۸4۱2و سود طعن | هد وقرپ رود هنشوو راغد وط هدنزو واح

 روند ەد ههنا مهد و ر3ا تانرورمط هک رد دن دک تسلا تا هدننزو

 ی نانلو زا یی هک رد هاتم ردا و یاد €

 بویلبا زه یتستعاصو یدلیا توبن ءاعدا رد ےس روهشم شاقنر و
 نا نره م ارهب ندناسناهاس كل وام یدععا توعد هەق كرا قل>

 لر ہیلی اے رکدو مظعت هنعابناو اکا ندنزو هلیح ناکیایرش درا نا رواش

 ۱ رود ن بودا عج یت ساع نوکرب رابدعح هرهاظ بودا داععا یس هلج

 ۱ هلکعاء | لوق بوئلوا ضرء هب ول ۵ رکصادک دتا تبات ینداطاو هةدنژ

 ده لیکن اب کیا کم ۲۳



 كاله امر ی یعابئاو 7 تور دلو الا و بوزو نسب رد

 هدنراد نیسح الاح هکر ار دو یدلاخ ناشذو مان ندیهذم الصا رلردلبا

 ر د-یضام لعف ند ند ياام هد زو د واج ( دیئام ) رد دوج وه یهذم
 یقدودورد هن سا نعم توهداثمو گمرکی (ندینام) رد هنسانعه رمصعتو. 5و

 (راتسنام) رد هش راانعم ت كمروملاصو قالقو رد هشسانعم نداهنو

 كمطعا فالذ یتیم لک مسج هک رد هسا عم لک سفن هدشزوراک رما

 ةفیفحو هد هعیفحو قیافطا ةمح هفوصتم رد اع حور هک ردوقت

 یه نداندروآ هکر دفع روایم ( روام) رارد ارت هلیا هاما

 هک ردرغص ارت هدننزو هاش ( هام )رد هنسانعم كهرونک ندروآ ردرمضاح

 لا هنس هک ردیفدا ره رهشو رولوا هداوا كلف روند رد هدب رع رد یا

 هه اکردنو رزوتوایرب ره كن هصحو رد هص حر ندنس هصح یکیانوا
 یلییصفت كناناوا رکذ الاجا هلتسانم جد امدعع رولوا زوفط یم رکی

 هدس رع هب رش هس رار دیا رابتعا هیسجش نسو 4 رھ هنس ناسا نيب هکردو

 یکیانوا كم ظعاربن هیس هنسو رد هلو لد ه هایذ عی رورصو مرگ

 هل-هج و یکیاو رد-هلعتم هلوصد یک فور ںاسح ردتدم ییاسا یر

 ردقورعم هاکم د یک دف ے رات هک رد یلهاج سرو حالطصا یرب ردرعتعء

 عجیب ره تولوط دص> يکانوا یوا سر دن دشت امز لمن یسادتا ۲

 ۵ دن ن رخآ هاساناو یداوا نوا س ا زویحوا Aa. Gal ع وعن "نوک زوئوا

 لوا یدلوا لب هلوک شد شا زویحوا بودد اهدا ز ید كم تا شا /

 عب ر كد لب رک زو «دیآر هو رد RE ه3 ریسه هج نوک شا

 هست هلا لاره شا لواو رلي دلا هداب ز زیآ ر بودا را تعا جد مو

 رواوایآ 9و | نوا ۸ -س لوا راردلنا مارب كد هن رخآ ند لوا ودا

 مسرو بويا راتعا یید-سیک نوصتم لوا لت یرلنوناقو یرادیع
 ناطاس هکر دهالسا سر حالطصا یسیرب و رلیدلیاعضو هلص وص ۲

 هسک یراآ نانلوا رک نیموعم و رم هعع قوس EE ندلالالج

 یالصد ترد تبولوطن دٌنوک ژورو نلوا كنا یدرورف هلل را تعا 3

 هد هننوکی من کیانوا كن سس هشرهو رلی دانا نعل یآ جوا هس رب ره

 هدرول م موا و لکوم هش رژوار ٩ صرف هک رد _يسا هتش رفر و روثدهام

 ه هئ دمو رهش TOE ر اشک ا تب
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 ندلآ بویاءارب خو عز نالو نادمه هةدح هکاتقو روند هام

 رهشرصتحو كحوک داغ دنوا-هن نامز لوا یداک هس رهش دنواهن

 هروشد یرکسع هفوک یدلنا ما یشان ناتتکب دانا هطاحا یرکسع هلذلوا |

 هدب ولهد ناب ز نوح رلیدلاهرحا دنواهن لک هرمهت و بودی هنقرط 1

 رلد رع رلب دید هد هام هد وااو هفوک هام هروشد هاکعد هاههرهش

 جد هب وی هل رط هي شاو رار د نیهام هبهرمهب هللا هرو د نوکنا

 تعشعی هدنآونردفب رخ رهشلوا کرد (بآهاف )روند هام |
 یرالو هود نهد رد هنسانعم مش راهم هدننزو راهان ( راهام) سا رالب

 لستف جریا رده راجرب ندنسسٍو راوح ن و دب رفنب جربا ( دی رفا هام)
 | لوارهحون۰ نودیا داوت رتخدرب مان ناروتو روهظ لج ءرکصتدقدنلوا |ا

 || ردیوک اشردام (هاماهام)ردرونع دن مسا یردپ یدلک هدوجو ندرتخد

 ( ناهام ) ردربمغب باک بحاسص هدنراداقتعا دنه فک ینوکاشو
 ( یناهام) رولوا عج ندس:ظقا هام هرزوا سارق ربغو رد هبصقرب هدنامرک ۰

 رولوا جد یاب و یراص ردرجر صوصح هناس ارخ هدنزو یناهاش
 هرابهام هلیسراف یاپ (رامهام ) ردفان هتلع ربساوب لوک و هّتلع هتکس

 هام) رار RE هب وبګ ارعش رد هشمانعم یسهحرا یآ ردع |ا

 ردیدآ نل جرب یر 5 ندناسلا زوتوا نالوا عر دب راب ( ناهوک ر

 نواوردسیفلتب دیآیآ (باستهام) ردهیاک ند ههک (شف ردرکیهام)
 هل-جرهکكززاب شن او رارید رد هد-یرع روند هبآ كلو هک ترد
 یک یک ثفاوه رووا قالطا هب هنس یراق دیا ندارجارمغو درکوکو

 لیدنقنالوا هدن رکتفاوه الاح رواوا رهاظ هدنم رحهام بوقیح یرقول ||

 رولواهدنرل هک ادعا هک یکم لاله (نزوک خاش وجهام) رد ریغص كنآ
 ندشوک هک رد هنس رک دو یه هدنشاب قکس مدننزو دریای ( کام (

 هکر ون دهب هنکیا نوتلالواو روناوارم هت ع رواوا ج دند رقاب و ندنوٌلاو |

 یشاب كنسسضب زرا اص نوا تش ز هنن رلاع و هن رزوا كل رلي راق

 ندنس وصح یکیانوا كنهطوتو رلردبارببعت یل وط رواوا یرهود
 رادقم هبح رکس هام هلغلوا لاقثم قم یکیا هو راریدیخد هب هص>رپ

 رواواهیاک د ندرکیپ هم بورد یآ شخالغآ ( یهکرخ هام ) رواوا
 هد ع رد هسانعء اد هو هنر مدتها دنزاب و دنر هدننزو ره هاط ( هام )
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 (دعرءام) رد نسا: قذاحدا تار دلع اف ےسا ندنرا مهدی رعورود دغ ||

کلود هک رد هنسانع هامرپ هلد ار حقو اه نوگس :
 ۱ یس رعردیسوخ رور

 8 هم لاس و هزورراح (هزورهام )رار دوار بە بقتام قرع بفم نالوا 1

 تاقواو ماناو روهشو نیس روند رات هد رع کردە چا ەھ ا

 لوا هل سو اهسک (مایسهام ) ردترابع ندکلیا ظف>و طض یباسح |
 مان ماس بی رق هنب رهشبشخن هدر هلا ءارو ام یتاس ارخ منتم هکر دیآ |ا

 هدقدلو| باخ ناعسآ هام یدیشمنا اد هليا هدبمش ندهاحر هدنناد لبج

 لاحو یآ تردیدیارالاصوت م دەر هقاسء حرف ترد توداروهط

 هدتاع ( هزور یس هام )راریدیدیا هویج یسهدام مظعا ورج یدلاق هرزوا
 یر دهاش ناضهررارروک رلنالوا یرصب تدح قحا هکر دلاله هجا |

 مودهمووح ( هبش یسام) رولواهیاک ند وب شلوا فیحتو هتسخویبک |
 هدنبآدع ان بصق ردرباد شوبناتک ( شو بصق اع ) ردتاک ندهنسف |
 (رغخاکءام ) ردهدعقوم لوا یخدوب ( هتخود بصقءام) روشد هناک |

 ییها رد رهشرب هدن اتسکرت راک ر واوا هباک ندنرملد رتو ردمایسهام

 یخد شک ردمایس هام هلفاک حذو اهرممک (شک هاع) ردفوصوم هلتس> |
 اهرسک (واهام) ردد: اول كنا ماس هوک ردرهشر هدناتسک ر |

 ردروهشء هلیسد رعو روند اماج هدب رع ردنار ییاود هلال مو

 صاوخو سإا و راح هد هثلاثو یتا ردردان یدوحو رواک ندنهرادالب 1

 لث یارب ردنالوا یراسص لام هب ی نعرق للضفا ردقوج ییفانمو |

 زب جد هدس وط رطو هدنراددماش تابنوب رواوا قفواو یراص كجوکو |[
 | ردهنسانعم مایسهام هلون دیدشن (منقعام) هلیاواو دیدشت (روزمءام ) |
 | ریبعنابب هک ردپ وط نودا نالوا هدنرا هبنرتجو ناجاس (رنمج قوجءام) |[
 هدناتسکرت بشخ رد هنس انعم مایسهام هلون حف (بشخ هام ) روناوا |

 لواو رود لاله هدب رع رد آی کب ( ودهام) رار د جد یشرق ردرهشرب

 رد هن سا تعم تث زو لو هدنزو وهآ ( وهام) ردا یکلع هنس روهش

 بصا ن دنف رط درج دزب ردا سرب یکاح بالو ناتسسو

 | (راوهام )روند هد هم وج یتمودو رریدیخد هب وهام یدیشعلوا

 هفاظو لاو هراکتهدخ هاعهام هکرد نی هنارهام هدننزو راوهار

 (هنادوهام ) رد هسا عم هنادوهام ( هن ادب وهام ) ردلبآ نالب رب و

 ٭ بح #
 را



 وغروب كررکلود هک رد دندان هاور هد زو ههار ) ههارم ) یدلب لو ٍ

 یکیانواكن هج وتو رار ید بعد ه.امو بقثم هد رعردنلآ یراکدخا ریسعق ۱

 هلا لاس هک تن رد هقیطو نالدر ودءادخ هاعهام رک زد دیس E هرهاشمو ۱

 | هدرطذ دسیع قاخ مگ رارروشب بوسک یک لود ییسصهب و یک هتشر |
 نادیهام ردق ورعم هههام شا هدنرلشب راررد لوب هدورقس ییاعطوب هلا ۱

 كم وو هک رد هد هحرد لوایتوق رولوا هرم موق ردا سنجر( نرز ۱

 د جد صاوخ للفارد هرحقورعم هلساوت هک ردا كوالا بح

 ۱ ناتسس ماح هل ا یاب )4 وغاع) رد دآ فا بش ر هدیعسوم هدنزو
0 
۱ 

 یدبا یک ناسارخو یدیشعلوا بصا ندنفرط درج دز ردږعسا

 كنه وعام یداکهنب رهشو رعبواوا مزرهن» ندعالعادرح دز هک تقولوا

 یدرح دز توراو هدا Ne هلغلوا یس واود داكا هلا نام تاک

 هبح کس ههام هلغلوا لامثم قم یکبا هلو رد, دآ هصحرب ندنسهصح

 ( هبایهام ) ر دینزو هبح یا ناستط لاقثع قع یکدا ارز رد ا را دسقم

 هلداوص وازوط یرلقلاب هدرخ روایباب ندقلاب هک رد هرومالص ه دننزو هباتآ
 هدزاربش روند هانگ هدب رع رارداكرت دل وا نم بور دل وط هب وکرپ
 ی (دنشا یهام) رد ساب وراح هد هات راز ب هللا قلاب ی راک دید هنشا

 او راررونک ندنفرط نمره ردع اب هدرخ عورب هلډا زه

 رواک هسا هدیسرات هثشاو یک ییندلباب ندهبلدراس هدرابدوب رلرا هب

 قانآ هد زو هنا زار ) هاسه ام ( ردءج ن د؛ظفا لاس نایلاس هک هم
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 هک رد قد ۳ هبایهامو رونو ارم بد قال هکر 6 هفیطو ناللبرپ ولاد لاس

 3 ندر ردماعط عور هدشزو هك زاب ( هڪ# زس روا قاا

 : هئادوعام (هنادیهام) یدثلوا لامعتسا هدضوحازام زدوص نالواقلاب

 هک هک ردیاب رد م هلن انوکسو ار ف (نایبر یھام) رد دشا

 یهام) روند رحاآ دارج هدسیرع رد روا اج وص یراکدید تبورکو

 اا دنسو هدن_ساحا و دا دذ ردنک بورا ییسغاشا رادع عارذ شب نوا

 | راردبا لاسهعتسا یلدب روقتقِروذلوب هدنرر لاصم وق ضعب ككل

 ردقو رعع هک یوا قاب ( هرهز یهام )ردها و رودس هد دنع راض وو

 هدیرع یدلوا یعس* هلوسا وب هلخلوا هش هن دوا قاب ردک و کر هایس هدتا



 یمن هک ۱۸۲ ¥

 هب وص بودا ق“ ینراد-ةمرب ندنآ ر ارد تولا نارکیسو كس مس

 "مغام راراصیح هنن زوب كیوص بولوا شوخ رس هدک دیبراقل اب راهتقارپ

 یرلکدید یر وق رم ص یرابحاص تادرفم یو رد رعم ندنول جره
 یاب و نیس مک (رهسیهام) راردبا نیبعت هلب رمذق كنك وک كت ابن

 هش دا فتعا دنه "هرفک ( روش یهام )رد راشا هنحر توح هلسراف

 ناواقاضع توعاک او یداوا دوج ومزسردامو رد هجن رل عز ردرمهفیرب
 رر دیداوا لص اح ندشنآو تاتهامو ناتقآ تعب ندهثلث نویع یدوحو

 رادپات را سخر ( یا هام ) رولوا هرزوا عاعسو صقراعاد یباوئو
 (رمطخ هعشجو هام ) مالسااو ةولصلا هيلع ردتراشا هرادعلاسر ترضح

 یهل ندندمآ هک رد تفحم یایم (یام) رد هیاک ندنناهدو ناس) كب وب

 ردکعد یاد هکر د هشسانعمهدنرخو رد اع اک ناهآ وفا

 یک هجر ةو ناجل وصو كولو برقعو نالبب رد ضرا تارمشح داره
 رهشر هدناتسدنهو ردیلعد:هنیطالسیار ردیدآ یاررب نددنه نانارو

 تعا یدورو هانءءوب نکلا رد هنسانعم رداموان او ردهره» رقم رد,دآ

 دام )رد یولع ملاع ل-ضغو یواعس مین (یهکرخ ".دنام ) ردضعب
 لرید رکنشاح راید_-ه ردیشاب ییهرفس دارم هرفسرالاس نە! ( رالاس

 روهظو نون رسک ( هنهدام) ردفرح ندنو یراک دید رینج كماوع
 ردریکینشاحو یشاب یبهرفسدا رم رد هانم یجوق هدنام هلبااه
 رمعت قاانا ردانا کوا هکر د هنساسنعم ردنا ردام هد زو رکتهآ (ردشام)

 هلبا دوس ه د هراغم نکیا موصعم یت ودب رف هدننزو نوراق (نواع) رووا
 رادعمهدنزو هاو (هام )زرد جد نولاعر ردىکتا یرفصوص نیلس

 هدامرو د هناوح یشیدو راربد هام ه>هدر كح هرد ردعن رد ةا

 هدب رعرارید هام جد هدیکر روند ه هود ید اصوصخو هدسانعم

 ناماسو تورو تعاضب و رد هنسانعم مود رم نولامو رود هقان

 رد هسانعم دایذ و ساساو لصاو رد هلبراتعاوب هامرمس رد هنسانعم
 نالیک ورود هی هنس یحاص لکیهوتمانش هدننزوراز هلال ( رادهیام )
 مدتتم هکسا رکسع روئاواریصت زادمد اتم لوا دن دل
 (قدص ام ) رد دناک ندنسوک ارق هک ( بش بام ) ردیراوس نیلکب
 یکبار ر دب رلت سضح هع هللا یضر قد دصاا ر ۳ : وبا نیم ولا ريه ا
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 هدتزوراهت (رابم) (ردهدنرکذ هح وتفم جم لوا باپ ر دساقسم ۱
 محو ا نوکس (لتشع) رربد بلصع هدب رە روند هنس هلوط راموم |ا

 قلوا هلاوحو قلراص ندیلشب ردرضاح یهذ ند ندیلشب هلدا د نیش
 یه)ندندیلوشب (لوئبم ) رد راند قموب واوقءالوطو كم هلجو
 یب هکر خ آر و قلوا لاحلا رفتعو ناشد رپ و هتشکرب ندیلوش ردرماح |

 رد هنن رااثعم كعا قارازک راکو كءزوک و كلو كما ناشیرب و هتک

 قشاع هرس رد زق بایسا رفا هکردعفدا موهدشزو هری («رم ) ||

 یدح هدب وقرب لیب یدب بوتوط هدنس هلاخګ ولخ بایسارفا ترغب بولوا
 هچرک تفاوب یدتبا صیا# هل سیتالد ءرنم بواک متسر هرکص یدلیا |
 یدناواعاباکا هلغلوا موس مم هللاا هد الضةلا دب وم نكلر دقو رع» هلون |

 هدهحوتفم هدشزو راجن (رابع ) ( رد هدر ذ هموعصم مقا باب ) |

 هنفرط مالسلا هلع یسع ( مان رمشبع ) ردهتسانم رام نانلوارکذ |

 نرلفتع في ممذت ك رلترمضح اناهالضفا هيلع ءادنالا منا ردنراشا

 مه لد صم هلا یا ناب یک وا ) هلب رابتعا یراقد رویرشت |[
 هحونقم میم لوا بابر داعش ییاک و تفلن وا هدبایحوا هکر د هدشهر ۱

 ةصاخو ردهتساشم هیاتفاو قد را هد-ثزو هراره (هراتم) (ردهدنرکذ |
 زرتشاط زرفاسضررکید ندنشیالت انثکاو ندنوک کر رو هتش را لوا
 "دزاب و دنز هدزو ۳۳ (ارتسع)) زرد هرطع هماحو هره طم هدست رع

 ك القا ( كارتم) روت د رطم هد: رعردهنسانعم ناراب و روم هدأ |

 شب لّرمو دعا لازم نلخداوع هد رع ندرش لزانم هدننرو

 حف ( ستم ) رد راشلوا عقاو هدنفلب وا ابق لدسا ردترابع ندیکوک
 رونلو!مطو هنس هک اومق نوح نوسلج هکر دیس هک دوبق هلبار نوکسوات

 عضو هرزوا یرهرکنک راصج هکر وند ه هن وطو هج اغا نیلا لواو |

 هک روت.دهدهنروصلواو رارروا هن رلشاب هدک داک هنغانا راصح ودع راردا |

 هدسیکرتروئلوا بصن نوجما كمربک بوکروا راروناج هرجا تاعورنح |
 ردهوبمفورع روث,د هننواقحاغا هدننزو كه ( كتم )روتوارییعت قو وا ۰

 هتک سو رد هنسانهافجخا و یراونو ثعارک هدنزو یراورپ (یراوت) 1
۳7 1 8 7 7 1 EEN) (7 1 1 3 ۰ 03 0 . 

 Z_ 

 هک رد یغروب هدننزو 1-2 هتم )رد EE E كشدو كندو ناربحو



 بقتامینرحبقنع نالوا یس رع رد رلنآ كجهلد 2ل اکاکحو لررکلود
 (تبتم )رود هدهنش یادغب و هب وکو ردتفا هد هل فيو روللوارمت

 | هروسکم عد ینا بای ) هنسانعم هالوج "هناش یغارط ههاوج هدننزو تتش

 لوط قح هقا نع رد هتسانعءزوس هب هدننزو لتف (لتع) (ردهدنرک ذ

 ھو سم ثلاث بای) ردب ردا کوا تنوع لاب هک یوم یغا

 یوت-هو بلاغ هریحرد زدلب دراطع ناز )هرج ىلوتم ۲ ) ردهدنرکد

 هدنابينا هکر د,دنر 2 لصتم هر هلن یا نا یګ درد ( رد هنسنعد

 )۲ کند J (ردهدنرکد هح وهم 3 لوا تاب ردلجشس شو تل رکس

 ردنا نائاوا ردت نایمو ناهد کر ردسوس مسا هدا رس اا نوکس

 یس رش صوص هدنراراد ناتس رع صا راربد وک نايه تم وک

 هنک وک هد رع $3 دوو روم قرش نایهراراس تد سس كرا ندنآ ردراو

 یشمو باک ) ندو درا طع لثه ) ررد كهم هدیسرافو سولا لصا

 ردةلوتم هدراطع رلذ ول ار زردعلوا باور دمو 5 زوو رعاشو

 نو رزام ردهنادمرک ر جس ےسا ہد با رم هدتزو نامرد ( نانثء) |
 زرید یناک ناببو قال ناب و یرغب دروق هرجشوب هدیکرت ردندنعون |

 ( ٹاثم ) ( ردهدنرک ذ هموعصم میم ثلاث باب )تب هدنفارطا غاباب کا
 هنسهربش مزوا نانآوا حط هل ات ییلث بودیک یناثلث هدب رع هلال دید |
 ثلثم ندهمعب را تاناث» (شا آ هتلثم )رد رق هرج هدءقانم روخد |

 هک رد اوه هل ( یدان هثاثم )ردب راجرب سوقو دساو لج هکردیرا |

 هلبنسو روٹ هکرد ییارت *هالثم ( یتاخ *هلثم ) ردب راجر وادو نا رمو ازوج |
 :توحو ترععو غ کرد ناو هل ( یآ*هنلثم) رد رلحرب یدحو

 هدابحواهک ردهدنمسر و لصتء هب ین رع عج ناي یعشب ) رد راجرب

 () (ردهدنرآ ذ هح وقم مع لوا باپ ردلقتم اكو تفل یا نوا |
 رد هنساعم لقانو یوارو رد هل و هس ول هک رد ۵-:ساتعء جام هدننزو جک :

 هنظفلرک و رد هنا م رقو یآو ردیعما یسیوار كرعاش یکدور ةصاخ |
 كهابش ( كنجاح ) ردکعد یرکوب یرکا رربد جو ٍِ رولوا فبدر ||
 لامعتسا دی رک د هيه تشم ناز رد عون هال ا نالو ارن قب ز هدشزو |

 راکس 4: کو از نوکسو مح حد (كرع ( و دهها هد 4ل.سراف عج راردیا 1

 ۱ ا اا مت درول ناس رخ ا هکر ده سام

 < سکم #۶
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 رون,دهلع كحهدیا قع” هر وداو ارجا لزرایعساو اطا هدشزو سم

 تسدرز ( سو ) ردهمغنرپ هدیعسوم و عو هداب (زورفا سلح (

 هدنس هدام ردص" ندیا عاّمخا یتنآ كالتعرپ شذآ تشدرزو ردیعباوت
 رد دحاو یسوع یداوا كعد تسرپ شذآ سوم سل یدشوا ناي

 هلي” رم سکو مچ نوگس (یرعر) (ردهدرکذ هروس ۸۵ ع م ینا بان )

 رو وارو ہد وط هکر دقر طظ كح هیلم أ عضوو راد رارايڪساو دل اراطع

 ۵ اک یط م ردد وهرب E هلتتس نوکسو عج ج )طم )

 باوج هب هلکشم لت و هکر دد یشا دولو 1 هدس و د و۶ رش وسام کا

 ا ير رویم باک یکیا ی طم روئلو ۱ تباورو لقت ندنآ بور و

 س دیلوا یار ,و رگ ییدابا فی هداندآ تالتسر شذآ كءوسع

 طعم م) ردلوا ته لا هک رداک يکيدلبا فینصت د هدیضابر و لوح

 د نیدلا روصن هلتهجوب رد یضاب زی طیب 5 حراش (یا* 2

 رواواهاک ندہاتآو رد ناد-ثنآو لقدم ) ات ) روت اوا قالطا

 ( رد هدنرک د هم وعم مم تلاوت باب 03 رد هک نداند ( سو هرفن رج )

 + 7 زی )ورا هباک و ند نجس نا نارواج)

 هد هناث اصفا تر ر درد: س هاو دم سا

 ینیدلو | ندا»م ی رد اخر سس ) ناک ها )روئلوا قالطا

 ردنا نا لوا ربع لورخو یرایخ رانمرا هدننزو هل ( هع ) هلراتعا

 هک رد .دنسر مع لصت» 4 یسراف حج ناب یب ملا ) رد جد تسر

 )ك: حا ( (نردهدنر كذ ھحوتق» ےہ لوا بای ردن ہم یتغا ز کس هدر ابجوا

 رک ذ هک رد هءونصم تلا یراکدعا ردت قب ز كراب راق هدخزو كنهابش

 رکذ هکر د هبشساذعم ك رغ دسترو كرکت ( لر ) وردا: لامعتسا یدب
 رد متسانعم قوس اب ندیسفح رد رم ء اس یه ند ند يس هج (سغع) یدناوا

 هدلوفر رد هدسابعم سدعدو كج رم هدنزو كل( د ( یک ندید

 رد حیا هه رنو قعلاص هدننزو ندیسر (ندیع ( ردعسا مداب یبآ

 (ردهدنرک ذ هروسکم مش ناو تاب ) زد ةا ت ورو ك-ءروكو

 هموت مه ثلاث باب ( ردهشسأنع» ند ن اوا ر 1 ( ندب < (

TTTرد رابیخ ران را هک ی تام هک مود رح ) ھڪ (  

 هک لک ېی )و



 هک ۱۸۰ $

 CEA EF مادطو شاو ردیشآ هصم ( او هڪ ) رار د جد یر 1:

 تو نوا هداب یکیا هکر دهدنع"ر مه ل صم هب هله م فاك ناب یجندب)

 هلعج رسک ( جاع) (ردهدنرک د هحوتوم مت لوا باب ر رلعسم اکو 1

 هلا هصا ردا یرلکدد قوا زورو هکر دیسا صا هدنتغا سادنا :

 حوا نوکره ندنابن لوا هدراهد لوا هنسکرا هکر دو یهجو یار هی 1

 حاقرپ ییآ هدنفرط هنس لوا یدلىا لوانت نوک حوا هرزوا قلوا لا

 كەوا وار ام امطق هلردس ییاصاخ ارشد مس هعفد |[
 هنس هسکا نوحما نوساجآ | وقف (ه و EE ندم ا

 روئلواری-ع یس هک دوبقو یسوک روس وبق کر دسجاقا نالوا عضو |[
 رد راک ه-تبارببعت یی, وبق هروک کوب شا بست هلبا رد ینیراضعب و
 رحه (دچا *ور وه )زرد هنوئاخ ضرع لهاو هر وتسه هدب رعو

 رد نادا تخرد چب هدتزو ثوعبم ( ثورح) رد دسجا ظل

 ضعلا د-:عو رار د کوک ناغردلا هک کوک ك-:جاغا ناغردلاب نعل

 یراکدید تدلح زرد جد یبافا تتلح ردیجاغا ناق ردلاب ثورحم ۴
 ردتفا د هدننزو توترف هلبا :اثمیانو رولوا لصاح ندنآ غص 1

 عودوم هدنعرح ههرکم ؟دعک هک دوسالا رج ( ناعارز كع ) |[

 ناضعا شم وکو نونلا را ٌویف ( نرز كسح) رد دنا رج |
 ند دوسارحو رار دبا رمسعت یشاط ك دهم ماوع رد_شاط یرلکدلنا

 3 سمراص كابر ولم هلنا دوس هدننزو «دودرف ( هدومخ )رولوا هیاک |[
 تبات ند دحاو لصا یال روند انومتس هدنانول ردقورع» لاو و 1

 هد هنکا صءب و ط.سنم ه-یمزو ردق عارذ ترد جواورشک یرالاد |

 یوقل-هس یناجو زا حوزع هلاارفسو ییارفص رواوا ید یرغوط |[
 هروسکم ے١ یتات بای) ردمفان اداهضو ارش هنقوص برقعو

 رداعاهح ماجو شاآو ناتتفآ ) سج بارح ) (رد هدنرکد :

 روناوااشاع a عبر نم رلید زود هلا میساطامکح یاجوب ۱

 رکش هک رداواح نانلوارم-.ه كروب رکش ( هروب رکش بارحم) رد یدیا

 یمه ارو هش هنحاغا دوکس هدننزو بشما ( بلع ) هنلوا هست هلبا |
 ملرجنو ینلخ دنواهن رولوا یک ی رطعو ضا ردرمرب فیطا |[

 فسخ رللا بی هک دعا لامهتسا ER اسد e ندا
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 ردندع و لوا اغا رومالخا ردرثک هدنسلاوح ماشرح وب ردیآتدارس

 بلع هنح اغار ومالخا هدنادرفم ضا رربد بلع زکات هدیکرتو بلا ۱

 هدسکرت روند هر 5 قعاص دوس هدب رګ ردروطسم ود روند رلف

 ل صم هر ه۶ یاځ ناک یی دو هرکس )رووا ربل كلوكو قصوص

 لوا بار ردلجتم اکو تغلژ وهط نوا هد یا ۳ رد دلت مس ۰

 یرآوروند ران هدب رعرد دتیاتعم A ع ( (ردهدنرکذ هحوتقم جو

 رواکرمضاح یهو لءاف مساو ردم مسا ندندیختو رد هنسان-م روبنزو
 هک و ۵: تایعم a رولو 0 رانعم تعریدو 0

 ا لار هدننزو جرعا )ي را هنا یابد اینک

 نوعا مک رل داری سفت تاب كد وار یاہو داش و ر 9 ا اور

 درو هدنور ) هد ردنابت یرلکدت اردت جرو و نیوشع قرع

 یحادل نس هنتس اعم هدرحو هدشنح ر داعاف مسا ندند- ۱

 رد راروناج یسلوعم برععو نالیب ردضزا تارمش> دارم هک یگرب دو ا
 كعږد هدشزو ند عر ( ندي )ردیضام لعف ندندیع ( دی )

 قصالعو قعتیاب و رد هنس انڪم قعاقو كجروسو رد هنساتعء قعادلعو ۱:

 هالو هىا ( رب ) رددش رلانعم كم لا نایصعو قوقعو قاراصو قلوا
 نائلوا بصا ۳ هکوا ك ددارح ک رد هتسا 4م مھم هد زوز و٠

 زر رود هننراق كلا ندر طظ یا داکنا هدک دترکستآ ردر ومدیرو, سچج وا

 هدننزو س٥ (اطیحت ) رد ربمهام ماوعرولوا هدنراب راوسرانانو مگ

 کرا مج هک رردنابت را ]واربع 4 Sls اطاءأب طالا ن ارس هک رد نات رس مس

 7 (خ) (ردهدنرک ذ هم وصم 2و م یتا باب )رارىد :

 رولب روا هش ز زغآ راوط ش کس هک روند هک رغاو روند نایت بر رڪ

 روند د هنج اغا امرخو راړد سوس هدي رعرو د هداه یادغب و
 (هط؛2) رد هنسانعهرغءو باو لب وكلا هد رعوردکع د قاامرخ نات س

 رددرعاوجو ی“ و م رک ( لام فلاخ ) یدناوارک ذ هکر د هن سانه اطر

 دارم هکرد درسا اخف اک ا رولوا ییکر فصو هلا ۳ نوک یس

 رد 4 بانه احرو عقول و | هل ااخ نوک ( تع )ردروالد کش نکسد



e KF 
 فرط الا لطفا هيلع طصم بانج لطم ىس بیبح (قحراتخم)
 ردرل هننک تهه نودو لفاساو ینادا (نارمصتح) ردنر اشا هثب راذرتشا

 روناوارم عن قلاعرخ هک ر دو هان امرخ هدشنزو نادت لک (ناتسحم)

 سصع ناک هدنمکحو e رد اود میکحرب هدننزز سوسفرپ (سونسخم)

 هماعط نانلوا رببعت یسهمکلس ناجا هدشزو الصم (الحم) یدیا

 لزوکو روید هب زالب نی جرکوک هدسنزو فرتسم ( فاع )روند

 رد هلون نوکسو اخرمسک ( هدنخم ) رولواهاک ندعجوج هجولا جو
 حودید رد e یجب و رددلو نالوا یصاعو قاع هن: ردامو

 ی زومط) یک زەكپو و فا رج نوساوایربغ كرک نوساوا

TS93 سدان مون (دم 3  
 قاح كضرا رک هکر دضرازکيم هدشزو رارق (رادم)ر دییما سس
 ندرهشیدب هدتزو نافد (نادم) ردن رابع ندهطت نالوا هدنطسو

 یس هج هدنرود ناورشون ردعفاو هدنرابحاو نادمهو لباب هکردترادع

 رد هنیدم عج نادم هديب رعو رد هبارخ عوج ایلاح یدبا رومعمو نش
 زکر هکر دفع رادم هد زو ردک ( ردم) رد هے: ساوه نهش هنن دھو

 رديسەراب قارمط نالوا ربع یلسک هک رد هتتسانع» خ ولکو ردمز

 (نتنوعدع)رد هنسانع« قرخو قر ند: ردرولکرضاح یه ند ندب ردو

 رد هنسانعع ندیسرو ققروق هدنتفا دنزاب ودنز هدنزو نکش ولبل هلنییم
 كمك هتفایض ندید ردرضاخ یھ ند ندند هللاد خف (ندم)

 ردهش رلنعم قعاص هلط اشنو زانو كعياوه زور کو كعوس هسغلناتو

 یغامط درلکو حاستفمو رضا نالوا ندحاغا هدننزو كالم (كندم)

 هد تذل دنزاپ ودنز هدننزو هلو ( هنودم) ردهنب اسم یموک روحویقو
 شلاباب هد زو شوخ رس ( شوهدف) رد هب زان اعف تنجو تشهب

 شکاوا تغاردهدننزو نونحم (نوهدع) رد هنسانعم ناربحو هتک سو

 رد هت سام شلروععاب و شعلا هدر رعو ھات ع و دم دلح یرد

 اطعاو كەر و نداد ردرمطاح یهت ندنداد ردءدم لبصا (یدم)

 رهشو هدنلحاوس یرفم رګ هدننزو نزرا (نیدع) رد هنسساتعم

 میهاربا نب نیدم ردهیارخالاحو یفاحم هک و هدنراک سی وسر رهشوب

+ al ¥ 



 هک ۱۸ $ ا

 1 ھن دعور هش هدول دنزاب ودنز هدننزو ایا (اندم) یدلیاات مالسلا هيلع | م

 ۱ هلا ارز (سرادم) (رد هک ھو مه یا با A و

 ید ارذ-ع ید بث مر دنوک یعسلیا هنارذع رد_یسا صر ندلاحر :

 ) دع) ردهرارس هعبس (تلق نار دم) یدراهبح بوب وا ن د رازوک كيا 2

 لصتم هب هم لاذ ناب یکنوا )رد هس اء راب و هيل هللاد حد

 | هحوت سم لوا تایرد تاش یت حل شب هداب و یکیا هکر دهدنسر 1

 1 رد-هیصوت هادایعد رد هند انعم دنوادخو 2 (ذم) ( ردهدنرکذ /

 (تاذع) یک ذم رادنفسا ر دیضتقم قوصوء رد دا عود هدس رع ٤

 1 مع ین باب) رد هنسانعم كده نانلوا رکذ (كنذ-) ردروهشم هلع |

 | شراردسرفمو یی رع هدشننزو بالک (باذع)( ردهدنرکذ هموعصم 8

 1 ردراک دا نالوا ییوکح یراق (یعام سرک ذ:) رد هنساتعم شماوا بوذو ۱

 یار نایب یجترب نوا ) ردعالع یتالطا یعام ثنوم هنو نوب ام هلباةلاب |

 : اکو تذل ترد قر زود هدیاسحوا هکر ددنتسر میم لصتم هب هل 1

 | اص هدننزو ره( ره ) (ردهدنرک د هحوتف» مم لوا بایرد لقسم |
 | قالطا هب هبت مو هدععره نددا دعاو رد هشانعف راعتو ناسحو

 ]| لاب هددع زوب ره بولوا قاص نوا ك: نوا هسیر بالش رونلوا |
 | هاکعیا عضو "یشرب هنفرطرب نوا یط.ضو ظفح كاسح هدفدلوا |

 | یترادءعو تک كنوتلا یکیدلنادع بوباص یرلیش لوا ناسطیادءب |
 هوایکناو رمکی هسدارب روند رم هتد رب ره كرل لوا ردنا لاردا ندرلتا |"

 الثم رایدلبا قالطا رع هد دع یللا رل-ضعهب و كاذرمغ یلارع هسو رعود |
 رەد مود هدق دلوا لاب هزو و رمکب هد ق داوا غلا هت ىللا باسح ۱

 هک لئاوا نوا مالک نیس یظفا رم وبشا هه اکو ردنک نولاص |
 رربد عديد اروا معو متفک اروا رھ الثم رلوالخاد هانهو رولوا لخاد

 ردکعد كد روک ینآو كل دلب وساوارد هت را .تنعم سس ارواو متفگ اروا

 انا هكر رع ردا هدلوا قیسانعم رم صید رولوا لحاد هلناوا دن وی کو

 یا تعطع ال روتلوارمسعت هدا قحا ندنآ هدیکرت رواوا هدنعقوم |

 هدد رع هلداءدش و روند یا رک دس راروا رھ هدر كج ەد زاد تب کا

 هتعبس ) نیس ل>امع )رد هن رلاذعم راعسو تاشحو قعسواصو كم

 رازه ( رار ) رول وا قالطا هد هل س ناو ردهیاک ندر ره كنهرايس



 ی تا

E > ۱۹۰ 

 هدعب ررخاوا ردنا یراکدد یر” هود نادنعول ن هدول زو اا

 هب ردرد هدنرافرط رک راد کوب رد E گیل باش هب یعاکش روس را 1

 ردیدآ رهشرب هدناحاب رذآ هلا هج نیغ ے (هغارع)رلردبا یالسطا
 هک رود هثسعاراوب راوط دصاخو رد کا | م نديطاغو قمر اود و

 هدس رع روتلوا رمعت قععا هدیکرت رولراود هنتوا یر بوتان نوحما تحار

 نیسحت رددنازرص ردیک سم ند نآ هلبا م (نارع) ردهباس-هوب ید
 ندندنارو ردکعداک انا رم رد هنسانع وا رد راشا مسانآ ردُشلک نوا

 هینالع (هبناررح) رد هنسانعم قموقو كمرو-س ندنار ر واک رضاح یهن

 | موه هدي رع ردیسا رجشرب هيش هنیعاب هدنتفا برغ» لها « دنزو |
 یر دامعو اسو اعد ینعر هدنتاکنه هه عز یس E سو زرد سوا ۹

 ندنناکرا یراندآ قرط هتبلا ه دل رالا ندسنغ وبج كرب لوا هداتقو |[
 یرجش وب یرلبحاص تادرفهرایدید سولا موه هلتفاضا هرابد نک هلغلوا |

 قروو هیبش هنیعما و یقتمرفو یراصیکججو یقو هجناو هنادر اس |[

 رردبانای و فصووبد ردند-نعو درز ناوغرا ارها-ظ رواوا هدرخ |
 ردنیعا عونرب صوص هم راربد یاو نا ر سوا موه راضعب |

 هلو ساتحاو تنفع یراش اط نالوا هدهاث» وبطء كنکعج رلیدید |

 هلیناتح یاب حقو هدحوم یاب ےضوار نوکس (ان وب ره ) رددیفم هدتباغ |ا
 لتط هلي-سهدا ز نع رد هنسانعم ن ریش "هزب رخ هدستعا دنزاب و دنز

 هطآ هکر دموس رم هلی ردنایم "هر رج هدهضلر ورد نوا لتذلو

 هدتزو ترس ( ترح) رددهاش یی ید بناح یکیاو رو وار سعد

 هدږرع ردیش ود هحرس هدننزو ول. ) وکترم) رد هنسانعم هدنزو یر د 1

 ناتسهوک و رده ساتعم زر د رو حره ) حرم )روند رودصع |

 یراوطو قاراو قاچا ندنرب یر هدب رعو ردیدآرهشرپ هدد ر |

 جو رد هنسانعم یع مو قالنواو رد هنن رلاثعم كمروراص هغالئوا

 كرس کزول هدسعمرب و روث د هنءو یاس كنکع> معاخ هدب رع هلب ار :

 قاوا طلتحو دسافو قلوا برطضءو قعادلفو قغ ادسلقو كتا

 ردندتک دناوز رم ہد بکس ند ناج هلبارح (ناجمح) رد هن رلاشم |

 ودوا نعد روند یجد هراغص ول واو رد دآ فو ردم هلو هد رعو

 .رولوا هیاک ندروکنا "هدای و ند نبل تب وسبح ( هرورپ ناج رح ) وجا

 ۷ هداج د



% ۱٩۱ 

 توگیدندب رد هدنلکش رارخ هک رد هنس لوا هدژنزو هدادرس (هداحمم)

 وشر 5 بوش هنن رژوا یک مولطو تاک هدراقمر | بروداوط لاک هثجماو

 فورع» هلعساوب (كج رع) ردستغل ید هواجرح هلبا واو ررر هیاسقب
 هدننزو هشا هلاهمجمیاخ ( هشخ حر روند سدع هدب رع رد هلغ

 لوق نکل ردموس مع هلبا موشو سخت هدرکید هس و نحس هد هنر
 ٭ هشخ رعدار مصخ ہت وتو * هدف دیمدرب زوروئودعآ * وشاینات

 لوک قیعولو هدننزو باخر (باد رم )رد دب و٥ هلتداهش یا

 ن تشه یواع ناد ره ردهراوس هه عبس (یولعناد )رد هةتا م

 رو3 وار رلیدب رد هعبس لاجر هکر دتر اشا هتارضح دانواو رار ید ید

 هکر د شوکنزرم مسا هدسیانود هدشزو شوبهدرپ هلاق (شوقد رع )
 روند رالاناذآ هدب رع ردتابت یرلکدید كشوکناج مع هدیکرت ةعاع

0 ۰ 

 ا ل تب تست ا مااا

 هاهسراق فاک ( رک د یع)ردرتوم هدا رمی تارضم عهد یواش هلبا رس

 رولوا یرکا یک ناک وج یواردتاا كح عولرب هدئنزورمس درس

 كهام رادنع-سا ردیدآ وط رول فو ره رب هل تل سو (ناربک

 ردو یهو 9 ریس ناریک درم ژرلبالصاح هساراو

 ه-هور هک هک ژرزابیس هعقر برفع لد ههر دا ندنحایص كننوک ادتاو

 رد هاشم دحاو صحو مدآ ( مد رم ) یدئلوا ناب هدنسهدام مدرآ

 قال طا كمدم هنکب زوک رد رغصم كمد مرد عج نامدم

 مد ص رد هثسانعم رک د مو ىج رادقا مدآ ( كنھآ مد رم )رد هل:هجو |

 ردي رقص مدح (تمدرم) ردمدآ نب (داز مدرم) رد رعم جھ :

 (اک مد رم) راربد هت لها ناجتاب رذآ رونلوا قالطا هد هنکب زوک ازاحو |

 شاراص هن و یرب ردنانن نالو | رم بعت مالسلادبع قرح منصلا حوربپ

 لواردهدنس هباثم ودک یرلقل رواوا هدنلکش مدآ یکیا یاش | یرلشاب |

 هاو و ثلکی 2 هدق داوا قجراب وق هلو ا كاله ناربوق یتابن

 ثاکب وک کس قدال ولت کم هنکوک كتابن لوا نجوا بولغ ناغروارب |

 ندنکوک هل روز ها اص هغ رزوا تا كب وکب وا تا هجراب ر هتک وا
 لوا ندنکت را رد دحق هب یراق ريعع یوات هل دوس رغص راع > ںویک |

 ا ردا روهظ ید همردنا لواش ندنسبد دو تاکرادلو هسردما 3

 تل بیس ل لا توش تا سس تست سس سس

 ۲ رردیا بلغتو م > هند را a هدرانوک لوا رار الشد هلاق ینوک شب

EE: 3 ۰ NER! 1 (1۱۲  

 ey ______________ ۶ ن سن س سسب



 ۳ و سه ۲ ۹

 تب هک ۱۹۲ ¥

 هکر ددنسانعم كمد رع (دهد رح)راریدیخد هک مد سو هاک مد رماکاو
 هدنژو ضوسخا (سود رم )روند نبعلا نا قلا هك رع ر دکب زوک

 رواوا یک یس هبق ناغوص یسهبق ردن دنعوت هصا رد 46 رد تاک یا

 دود ضراو رد سوت 0 نیمزو رب قلطم هدشزوزرد )ز ص )

 عج و هس هراشم ناتس و هال رت شلسک قدنخ یار طاو رد هشسانعم

 | مو ج وردد سام روئسو د>رسو رود هد ۶ :س هو حرط

 ریدو دعقمو رارید هبارش ناند هزوب و رد هنس انهم نا دابآو نشو روند
 هلا لکتح یی هنسسدرب هدب رعو رد هنسانعء عاقوو ع اججو رد هنس انعم |

 قالمرطو كس و قمتصو یوط هجهتسهآ هلبرا-ج وا قمرپابو
 ردیدآ صرب ندرلیسوحم هلسراف یازو ار نوکس (ژرح)ردهنب را زعم

 هثساکب راکیروئسو یظقاحم دحرس ردیک رھ ندناب هللاز رح (نابزرم)

 ردا ځد هدننزو ناولهد روند هد هیهاسو معزو رونلوا قالطا |

 (ناغزرم) رولک هب زا ره یی راردیا قالطا هنکویب لراس وج راب رع
 ناشربقو ناد ٹن او لقنمو ردهنسانعع ملھجو خزود هلبا همچ» نیغ
 هل سراف فاک (نوکز یع) ردیف ناغز رم (نغزرح) رد هن رلانعم

 ردا ېک وک یکیا ندتاو ( نامزیع) رد هتسانعم بیضو لسانت تلآ
 رد هنس اعم شومو نا هدنزو نزرا ( نز )را ید نیهز رعرالب رع

 ینل وقن ایم AE کک إ (شوکنز یح) رونی ږد هراف هد ر ۹

 هلفلواهییشهنغاوق ناصص یار, كنابن یراکدید شوجز مه هلن رعت ردکءد

 ناذآو لیفلا قبح و فلا قبح هدیبرعرلرید كشوکناج ی هم اعرلبدلیا [عمدنآ

 ردفدا رع هدا یانعم هلداز ره هد-ثزو وک د (وزیح) روند راغلا

 وز م (یوز ره ) رد ه- ساتم ناب زر ( ناوز رع ) رد تیس ةاداو

 عارچ رد هسا نعم نادغارح هدشزو هزره (هزره )رد هنسانعم

 امو ردس-غل هد هل .از دعت روالوا رە نەكلباو ههارح ردق رط نالبنوق

 هنکحوک هکر دب رللا قحاویصراوبد لرلیجراوبد عی رد هنسانعم نابانب
 هدب رع ردیعسا ییاتد تعصو روناوا ربعت هلام هن دنکوس و نرم

 | «دافو ناجصو روللوا لوانت هلسماعط رواوا مط ربت هدعباغ رونید هب رطش
 "سر ( س ےہ ر )رد هند م شوکنز رم ( شوک هزر ) رد هنسأتعم

 هدب رعورددآ ه ویمرب لمعط سود £ ردضخ ر , ندرلي س و مدزو

 < ییهتسارپ #

 1 e سا تست سس سک
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 كيجو بوما فمر رافجوح تحوک و كمللاو قلقو هلبالا ییهثسذرب
 كلس لا هبا لاتسدو یواهو قموف هدوسا و هب وص نوعا قم ا ییامرخو

 كج هرزوا تدشو ناغرواو بیا هدب رع هن هلبار عو رد هنر لانعم

 خارجو لاکو بابظ هدب رع هش هلبارو ممد رەكو ردهش رام كا

 هدنعقوم اعد ردس هغیص قا طم دعج ندنتسر (تسرم ) رده رلاثعم

 رد هنسانعمیدب و یدکواهداصاروتلواداربا هنسانع اشنا هلو الامعتسا

 سوات ( سطر ) رواوا كد نوسع نیسکوا هدنروص ینیدلوا اعد
 هحار یک یسهحار رج هسناوا قم رد شاطر یدروجال هدشزو

 شاطو ردا ت یدأوف محو هسالوا لواتت ردق دوخ جوا ردبا روهظ

 هکر دهس اذعهزب رف هدشزو عرج ( عرح) رونلوب هدب رفع اولو هدرمصم

 ءاهتشاو راروس مدت اغ فا ی راوط رده" ربس ناشواربست نجو راح

 هداع مع راه اد هدسرعو ردیدآ رهشرپ هدناتسدنهو رار دا لواتت هلا

 روند هی راما راوب بوتان هرکصت دک دلبا ظح یافیسا بوبلتوا یک یرک
 دنب هلبار محفو روند هد هن رامالتوا یک یکرکو روئلوا رەت قع هدیکرت
 ا مضر دیسا حضور هدشزوز ۳.( راه واک دن راز غا هدسرع

 | روند هر یینج یراحوییتوا هدننزو رابتخ (رارضيع) ردنغل هد هلایغ

 ( نزغیم )یو لا ذسنج ند ( یقع رازغ رم ) روناواربسبعآ قاراچ
 رد روهشم هلک ( اوغ رع) رد هاشم نغزرم هدسانزو ندکرک

 شارواورد هنسانعم باتو جو ملکوبو مرورقهدننزو لوبعم (لوخرم )
 || رد هنسانعم شعب وری رڪ و یزا نالوا هدنامغنو روند هحاص لوتقمو

 رورسشو افصو طاشئو شدعو ردینیم اکو قالطا هاوغ رع هلا رطم زا وآ

 | (دقرح) ردبک يه ند هصیصخ ءاه هلبا لوغرم ( هلوغ رم ) ردهندانعم
 زرد جد هنویفا رد عسا وراد نانلواربیعت هلوتات هد ننزو دهرس هاو

 و وا دوقررد ناک ٥ مدآنددوقرروئد هعضوءناناوا نُفدتیم هد رعو

 ردشاط انشور هک رد هنساتعم اششق رام ( اششق یع) رد هثسسانعم

 رواوا یهیشو یدد حو یساح و یفو یهذ راررد یخد یشاط زوک
 زا رولوالاخدا هیع هب ودارون د رونلا رج هدي رع ردرعوت یهذ یهبشا

 ایشا لصاهک ردب دآ ص عش رندر ادنعشناد سوح هدننزو نون (نوق يح)

 یدارح ندعءاح لدعءو یدبا هدنعز ردع احلدعموت تاظورون ردحوا

 ېک ۷ هم یاب ¢
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 ردیش نالوا یسهدامو یبس كن رفانتو قفاوئو لالتخاو جا نما كن ايشا |
 ی راک رع) رددتسانعم تومو مولواهدننزو در (لرع)
 مجومشا ( ج بک ع) ردهنسانعق اب و ماع یالب یلاعت هللاذاعم هلتاواسو

 معاخو تارادو جی رو کالعو دیشب هسروئلوا رکذ هلبا هاو ماج یظفا

 دارم مالساا هیلعو اند ىلع ین نایلس ترضح هسروئلوا دارا هلبا
 ترضح دام هلل وا رکذ هلبک ره نالوا تاراد رادم هداتوب روئاوا

 ( دیشروخ زک مع ) رد راکزورو لب دوصتم ندب ڪرو رد نا“
 هل مهم یار ( نار نک مع ) رولوا هاک ید ندابند ردکلف یگدرد

 هک ردرادت»لواندهاک هدنتغل دنزاب ودنز هدشنزو نماد ردنا هل یاو :

 ك رب ره كن هسعب را تاالث» ( ثلذعرک رم ) هلوا لستف قسم یک رھ |
 راذلا جرو راقلا مس هد رع ردیتوا ناه # ا 1

 یسهحار كغ راندیا لواتو لتاق یرا 6 یواث روند رافلا بارت
 ردیف مهره دشت زو مرو ( مرح ) ردکلهم یرهراف یرم-غ ید

 لس راف فاک ( كنرح) ردیدآ هءاقرپ هدناتس دنه هدننزو 2 رسا( يه )

 هی رک لوب هدسزو ونعم“ هل بس راف فاک ( وکن سم ) رد هئسانعم 2 ۳ ١

 هدننزوورس (و ره ) رانآ هرلندیا دصق یرلقوا نالوا هدنترمص هک روخد |

 ناګ ر هدب رعرارد جد شوخو مم ردوبشوخ تاینربندنعاونا نیحابر |[
 قالطاو ص وا تادرفم ناکا رربد ید خویشسلا قبحو خويشلا

 امارخو اعلا یرلضءب رار دا نایود رولوا عون جاقر یتاہن نالوا

 هروک هناي كرلب رنک ارلیدید ردندنعاونا و رم ید جواب و رولا ناساو

 دارم هسناوا رک ذ قاطو رد سنج مسا لماش هنعاونا لرز وب راب و رح

 زرد جد نیس قآو یزوپراب هجوقورت ربع هکر د شوو ره
 ناه اشو ره ردیدآ رهشرب هدناسارخو روند ورم هد هنشاط قامتحو ||

 هجوق هکردناګ ر ناناوا رمل و رح (شوخو رم ) ردروهڈم هلبا

 رد يم و م هلف اکو نیش نوکس و ار زسسک (كشر هص)ردیزوب را :

 ردتمرا روهشعرب هدناسارخ ( دورو مم )روند و لا رذب هدي رع
 ردیدآ خد كعضوهرب هقشب و یدنلواتبس هلغلواهدنراک كن ناعهاشورم
 هیندس :عراضبب و ندنعویر یاب دنههدشزو هنمرا ( هب , رورم) ۱

 راضءب و لرد فورام 2 هد دیک رد ردنارب ندم ۳ لورام ست دوم
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 ردیف كلوب یزقاسر ردلاہنر هدنلکشاب دنه یدو راب دد رد لب ردنخ

 رد شوکنز رم مسا هدینانوب هلبا هزمه 2 ٩و رو 9

 تداعو بد E رب هدتزو ندیشوجخ هللوهحواو ( ندیشو رح (

 (شورم )رد هنسانعم كمکچ تجزو جر هدشیارب هلیبس قاقوب و كم
 قعالرپ وكعا نیدیآ ندیشور ردرضاح یهنندندیشور هدننزو شوج |"

 روهشمرب هدناسارخ هکر دناعش اشورم ( ناعسو سم ) رده نسا |

 دن هستسخ هلبا هبجع نیش مضواب نوکسو ار یسک ( مشی رم )ردرھش
 نوسلوا هربجوز و نوساوا مه مرد هند نانلغ هرزوا هرات هک رد هسا ||

 نازخ هکر وند هنغوبچ هععا لوا هلیع مط ( رو۶ مره ) نوساواقراصو
 (ردهدنرک ذهروسکه مم یاب )وا شلاق قالبج بولیکو د یراق ارباب هلبیس |

 لوک ندنآ هکدلبا تک زدن سن وک ردرع" بد رغر هدننزودانز ز(ذارع)

 انس سیلاط رع> رد سالط ورس هدینابسسرواوارها-ظراکنرنوک ||
 هکر ریدو رواوا نوکنمیک هفیطا "ءرخاهداوهوج ارب ز شاطیشچوا نمد

 هد رعو ردٌیطایش تعاطا بج وم ییاهعتسا نکا ضرالا قوت باتوا

 غارفتساو قو قععوق هدنزو شارخ (شارم)رد هنسان«بولطم هلی ےط | |

 هل بسراف یازو ار نوکس نک ( ناک هد هللا قذح رد هثسانعم

 دنسکرب یرب راو یس هم حوا هلبا ادع (یرع) ردیدآ صخر ندسوح ||

 رشو كا تموصخ یتا رد هسانعم قلابح هئاواسم هدنعفرو ردق هلا ||
 یاکدزم ثلاث رد هسا عم قلوا تهدو لدک. هرزوا داسو |

 هد رعو روللوا مبعت قلتشم رد شش نالب رب و یی اقمرمشدت هک رد هنسانعم

 (2.زع) روش د هعصوم كج دیلدارو ره ماعط هبهدعم هدزاغو هار درد

 روموک شکاورواوا هد ه-تسعاخ ءاعم ردقو رعم بکوک ندهرایس *هعرس |

 مر ) ردنراشا هرومد هدنحالطصا نارک ایکو رولوا هاک ندنروق
 راوط ( لعف بنذ حرم ) رووا قالطا هشنآ بهتلعو لعتشم ( تاتقآ

 ايس لحز لعف بنذ خم رو ردهیاک ندنقوطدنوبا رومد نالبروا هثغادا
 رع) رد هباک ندنروق منا روک راوج تخت ع ص ) زرد جد ۱

 رد هلک شوت سابل یزعرقو سابا ینمرق هلمالو نیس محف ( باس

 لس ( ندید ناویکو یره ) ردب وسنم هرو نح بکوک كنر یر |
 هسموعصم میم ثلاث باپ ) رد هباک ندکم روک یروق روموک شعاب هرگا |
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 | واوا نوزواو ها ردرحر هرو ناش ( ناص) (ردهدنرکذ :
 | نا هلا اما قل رف نابب یرو ررزود قارنمو قواندنرالاد
 ا رد ھ-۔مرکم ؟هسعک (رول ناخ عبره ) ردب راک دید تفح هد ہک رت رردیا

 هدشزو ج رک ( جح) زد یا كنساد رم هدشزو كنمد ( كنم )

 یدمشوا رکذ هک هتردتخل هد ها چ رددارهشر هددنفرب» ناتسهوک |

 .هامو لک و هرزوا صد شیفرد هنس رفرب هدشزو دادرخ ( دادرع)

 هنس و دنک یماظنو ته كلاصم روما نالوب عوقو هد داد رم زورو ||
 ردد ص طسو هک ردا چ ا روهش سءاخو رداوح ۱

 ا رهو ردندم كم ندنجرب دسا نالوا قب یدسنک كاشآ |

 كعدق ناسراف رد وک یج ر کس ضعلا دنعو روند هد هنلوک ی ادب 2

 تم و ابو ط الاح هک هدننو وا در ( هناخ رادرح) ردیرانوک وطرو

 خدر, لوپ نشود اکا رونلوا قالطا هب هلاخرپ ندن هناخ ردع رب ندنآ
 ۱ رد_ےملت هود ره "هناخ یره رد شرد هرهم نم هبا تک رح :

 ردبنیس يه ناب هک رد یارک سا لا ۷ 6 مرقس ادیح)

 یروخ رونلوا مسن یکسعچ قاب هدروط ردب راکدید راهب مد ره |
 یاب رار د جد مربسس اد رح اک ون ردک.هم یر دروق دلوتء هد هدمعء |

 تي هد مهد يک رر دف كشسرادرم ) كساد رم ( هل مس راف

 جاد مم رار ھا ل۶ ندوشروقو ندیالق رد رهو> قورعم زرد

 "هکر تو ثاربم لام هدننزو ییهرفس هل همهم یار (یر هد رم )ر دهپ رع۰
 هتراو یسالق هرا هدمانشدو مذ ماتم هدنرا اب قلخ مع ظا و رد تی |[

 هلذاک هدا ز ( كي ر هد رم )روناوا داربا هدنراسهقوم قاق هنراو,نالف

 | هد هپ هنسک لواو رد هکر نالقورک ندیم هک رد هنسانعم یرد رح
 ( كس هد رم ) هلکرشوربخ ندنلاو لطعمو لمهم هک رووا قالطا

 | رد هتسانعم دععم خاروس هدنزو زرک (زم ) رد هشسانعم كساد رم

 (عرھ )رد هاک ندلق (دنوب هلس ره )رد هسانعم هرافو ناتو

 | روند ربط هدیبرع رد سنج مسا هنسانعم شوق هللا هچ» نیغو ار نوکس
 ند شخ هک یسهجراپ لیفزیللاد جاقرب هکرد هنسانعم لیبجاز *هصب و

 مان دو رو رم هد زو باخرس ( باغ مع ) هلوا شپ وق هدیه ههب
 ردببقل شوق مان سنقف (زورفارذآ غ رم)یدئلوا رکذ هکردب رکید |

 < دام ¥
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 رودرا هديب لك ا أ ىع( لع باتفآ خ مھ )ی دنلو | لیص فت هدنسهدام ||

 || ددیدامربغ فیطلویولعرهوج هک هقطان سو حور عب (یتهلا خرم) |

 : ردهرد«ناغرم( یش رع ناعرع)ر دینارض> مار ک کالم (هردس نافرم)

 | ( ناونهوخ غرم ) و ( نچ غرم )و ( مابغرم ) و ( غاب خره) |
 ماهوو ققروق هل یک ز لذ ع رمروند بیل دلع هدي رعر دیش وڏ للب

 : 3۳3 رع ی) روتلوادارم لقعو لکوک هلتفاضاو روناواقالطا هب هنسک
 || (زور خ مم) روئاوا قالطا هد هئشوق جاروط رولواهباک ندسورخ جات

 | هدس رع ردب رم كنجاغا قادب شید (كلایز غ رم) ردزورفا لاع باتفآ
 | لواو ردرونارهم ( رز ع مع)رارب د ید شوق هدکرتو رف اصلا ناسا

 | كر زغرح ) هلوا عونصم هدنتروص شوق هک روند هب یخارص نوتا
 رولوا )هم یکی طوط ردشوق هاسرب ندنعوت یشوت قج رغص (راس
 ۰ رع یس هغر ةدنه راصعب و یسود ی روت ل ریل صد اکو راربد یخدوراس |

 | ردیرلشوق نارق نح ندنعو یرقو سورخو لبلب ( رغ رع)رلیدتا
 1 ردو بانه لوا ځد وب ناوخ رڪ“ عرم رواوا هراک ځد ند رخ رڪ” الاس

 | هجرت ینداسق اید دهده هدب رعرونید هنشوق كہا( ناهلس غم ) |

TEN 
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 || قح (زیوآبش عرم) رواوا نازب رکیسهلج را هسسایا روم هنا وک |
 وا ود قحقح بوابصآیناشا یشاب ندنل اد كج افا زهصک هک ردیشوق |

 ردیاتفاو هام (زورو بش عرم) رربد ید یو قعما اک وب رد دار 3

 || ردرب همانرتوبک ولبلب (برط ع ره) ردسورخو لبلب ( ناوخ حص عرم)
 1 ماعد هدنراراد قرش رد ج رکو ک نرتوک همان هرادرخآ ندراددرپ سل

 | تفاضاهدانعم یکیا یکلواوروناوا قالطا یخد هبهدسشنا وحو رار دیا
 ۰ هسارب هک ر دهربش ( یسع عم)ررید ید برطء ع رم هلی رط هبا

 یرغربو ندنرغارلوا یدصعم خاروس روند شافخ هديب رعردیشوق |
 ترضح هکر دی ور رلوا تلیو یون « دنرادانقو رارید ررغوط ندکلد
 ندقطاب هدیه ىش وق هسا رب و شا مالسلا هیلعو ادن لع یسع

 هر رد رود لوهذ هجا لالد هنت رپ دسععم نکل بوبا تروصر

 یدلنانارمط بولوحور تروص لوا هلا یھل ایا هرزوا نو | یسەلع

 نوګب قااخترضح هنر یدشود بواواد رم هدقدلوا باغ ندرظ)

 ردن دنل س كیا یشوف هس ارب ندبا ناریط الاح یدلیا قاخ جدر
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 ند-:ڈوق یطوط ( اناد كغ رم )ردا رمضح مارک هکنالم (فالذ ع رع )
 ع ےم) راد -شوف قلیج ہک شوف یعاق تا ( ایرتشوک غرم )رد بانک

 (همان عرح ) نو اوا موظنم نوساوا روئنم ر دمالکو زوس قلطم (بل
 | رد روک 6 همان هراد رخآ ند رادرب هل _يلعت هک ردرب همان عر

 ندد-صاقو رار د جد نایلس عر رد یوق دهده ( روا همان عص)

 هلیع مط( اوۀ رم )رد هنسانعم همان ع رمو رواوا هیانک ندقالواو

 رربد نوکش لاف قاطمو روند او ره ه:سح لاف رد هنعاتعم لاف نمار

 هانک اشا( ر توقان عر ) رد هنسانعم نعاو بسو نب رفنو

 رد هنعللا هیلعسالبا هفیلخو یناطیش *هفناط (یسلبارادعق م)رواوا
 هاطخ> ینا و رده ضرما لاعا تروص نالوارک هولج هداوقت سالو

 (لرع) ردرظن هد-سرخد یتامارادعق مع هدعقوموب ردزاج خد لج

 رووا رب هت لوم هکردطاخ ناقآ ندغامد هلرسرات فاکو ار نوکس

 روند روفصع هد-یرع رد بشوق هجرس هدنزو وکر ( وک ع )
 (نتسبد راو رم )رد هنسا عم نسح لاف هدشزو امرخ ( اورم )
 راهرو لجو رد هیاک ندعلوا لنا هبصنء يک و یاو تلود هزات

 هدشناوخ ماندبراب و لاف لزوکو وبا (كییاو رم) رواوا اک ندقلوا
 دوما هد زو دورس ( دور ) ردیدآ نل یھکیا ییرکب ندشنالا

 ( هو رع) روند یرک هدب رع ردهوبم ناناواربسعت دورا هکر ديف

 ویشوخ یګ دیا بیطتو بیطرت یغامد هک ردیفدا مهو هدننزو جو رم
 ندسح ورت رد حو رم هدلصا یک ی راسو حافتو لشمو ربنع رد هنس
 یناح نوا هیفاق تءاقتسا نکل بودیا فرصت م ردلعاف مسا

 هدنظفا صفق هک ه-2ردقوب فرحاح هدیسراف ار زرلیدلبا لیدبت هاه

 سلاح هات یادم (یرم) راردبا لامعتسا سقف هلبلق هنس یداص

 هدب رعو رونلوا قالطا هلاراب نیلبا راثبا هنف رح یو یدنک هدنرشع

 هرلصءد و زاید هدندنع راصعءب هکرد هسانعم ههاکیآ هل.ار "ه دش

 ( نافا رم ) یدلدا رو رح هدسهدام هماکبآ لیصفت ردهناخر هروک

 هکرد هنس اضم هقرو فلاوذ هدنانوب هلال مضوافرسکو ار نوکس

 هنقاروا تراک كتابن نالوا فراعتم هلیسا لبنرح ردکعد یلقارب كی
 لز ح راضب رد رشک هدسدقم تاب و هدماش د البرل, دابا ع هدنآ ءان

 ¥ ندنظنا ج
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 كسب ۹ یوا نوا را ص» و رار داب نسح بودا ش>اف طاع ندنظما 7

 1 (كلاز یره ) ردعفان هنو ص تارشح ردندنعوت نحوب ,CE قار |

 یککیانوا ) ردفورعم رار د كتترا هتمضتر دنابن نانلوا ردت قارب رک |
 تفایدب ییرکپ هدبابچوا هک ردهدنعهر مع لصتم هب یاز ناس |[

 ند ندب نع( نر ( رد هدنرک هحوتقم م لوا با ردامشسم یباکو

 ندنضوجو واح هدب رع هلو مضو رواک ید یا لءقو ردردصم ما |!

 هدننزوداوس ( دانم ) رووا ربع شوم رگ ز ق هات اعم ےط بک زز

 بور, و هشاب شاب و هزونزوب هو" یکیا هک ردو یفص ردا عونرب |ا

 لوا هنسک رخآرب ندجراخو راتوط هل لا نجوا كييارب یسیرب ورارروط ||
 كع هن راهقرا هکر دیا رود یفارطا كرلنا نوتوط ندنحوا رکید ترا

 عام هسنب راب وکر بویت هلسانا ندرب رادقم عاق كنا یلذدنا دار |
 كسا بوردروط هش ر یدک یا دنا ربع هل:غابا یی ره سا هژوا 1

 هرشط هلا هم لاذ رار د میدن هروب رم بعا راب رع رر و هنا نجوا

 كعاتمرپ دا هديب رعو رودیلو وا هنءانمو هتم هره هنو واو یرلهحوح

 هدناتسهقهدنزو ناولهب هلفاق ( ناقدنه)رده-نسانعم قعرترآ یتساهب |

 روند هبارش نالوا م بعت هزوب هد-زو رزج (رّزح) ردیدآ رهشر |
 هدسحو بااقو رد هانک ندتیمز ( اخ هعر نم ) رارید ذی هدب رع |

 (زوس هناد دعرنح ( رواواهیانک ند را نهو رقو روئاوا قالطا جد

 هکرد هسا عم نادغارح هدسن رو هرکا (هرنع)ردهیانک نداد

 یجآ هلفاکو از نوکس ( لوح ) ردنغل هد هلبار دقت روناوا ریبعت هقارج

 هدننزو تبثع هلرسراف فاک ( تک نم )ردب رعم ج نمرود هنجاغا مدان
 هدشنزو هدنور (هدل نه )ردة رش دج“ رک هللا تب نعپ ادخ *هناخ

 (وکنرم ) رولک ل عاف مسا ندندب نعو روند هغدرب كجه اوص
 ( د نه ) روند هروناج ناناواریبعت ی رک هدننزو وطسرا هلیسراف فاک
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 هتعبط هکرد هلک یجیدتهادمو ییبدمآ ش روح ) یوکجانم )ردهانک

 از نوا هک نح ) ردیا م کر دک رشم یسامع هلاحو ت تقوو قتاوم ۱

 اش ) ال ) روند هب درا و یتسسو قنالو .a ۔سراف فاک و

 روند ناّربم هدست رک رد ساق وزار هدستعا دنزاب و « هدشزو

 یالیهشا هالاد و ۳ نودس (دنح) ( رد هدنرک د دمو ےہ تان تاب )

 هدناباعم یورخا رکو یودد E عك 5 ا | رکو ترڃاو

 ربجاو رود نح هلبااب حف ( ږد نه )رونلوا رببعت باوئو رجا هک نو داوا
 رو + ]وار 9 (Eee رد 4. هک ناشتا شا ۳ رجا هک رد هسا عم

 5ل هک یسارک شید (نادنددزح ) روند ځد رب 2 نو هر د نه

 هرکصت د ءاعطاو تا ص هار وو كع دو یار 5 3 ی تآدرپ یراح

 درک اش هددنزوروزرب ( رودنمم ) ردنرابع ندرمه یراک دانا ماعلا

 و( ود رود ص ) رواک هن سا ەم یجارکو داغراو یو رد هساتعم

 یراع ندلعو بسا یورخاو یو-د اک راد دک لوا( ناولد رود نم) ۱

 ایدلا مسخ هدب رع رارد ید حرود شک مربه کا هلوا هرهب ی و
 هداوا یانعم رود هد هن رالماع نیطالش ناویدو دولوا ریبعذ او

 رد هسا نعم رد نح E o هرهد (ر هد نح ) ردوبد E ناوبد 1

 لمکم (لم نم )ردءاعط عونر هللا هددشفاک مو از حد ( وک نم ) ||
 هکرد قاصو هلو نالوا هدنزاهنروق ماجو ویو ناو رداش هدنژو

 هشسابل هد رع هلوهواز دیدشتو رونلآ تسداو رولیصاوص ندنآ

 ا ایاز ناب یججوانوا ) رد هسادعم ی وروپا
 هحوتفم یاز لوا باب ردلهشم غل ترود نوا هداسحوا هک رد هدر

 یرکو یرکازلرید "رم رک رد-.تدرو یمهم ۳ رم ) (رد هدنرا ذ

 ) گلد" رم ) یدناوارکذ هکرد هنسائعم ناقد نم (ناقد ورد ءد |

 هنسکرب شلدا توبن ءامدا هدنرمصع دابق یرد ناورشون هدننزو لد نم

 یطب>ح لف كط و یراتخا لف كلرولو معدد تلطو ر ول :ردیدآ

 یسەجوز رب زردحابمايشا "لجو قح 6 دا نيو ردیفافتاو

 لاوحاو لاوما كەلخ عومع ردلال-ح> هدب ز یسهجوز كورعو هورگ

 یقرصت نها هصوصخ ردهدکلرپ سک ره ردهرزوآ تا واسم

 جاو را ب واک E و ردراکرنثعو یواسع سان هج ردقو |ا
 ڪڪ ڇڪ ڪڪ

 % هد دوم «



> ۱ 
 تویهلوا در هساداباط نسدر كنس هجو ر ند هنسک یحاص هددعتم

 نی رلم راولو تاصهم بوعا عي رد ن رالام ند ارة »مهار ابنغاو

 ےاکک قفاوم دنجا ح كسان کا بهذموب یدبا هدنعآر ردم"رال كەروك

 هلغلوا هنسک تسودن "رپ هاش داء موق رم یدلوا عبات هک قوح قق

 جاور هننسآ بودا قید صد تون ندنکیدالک بسانم هتعبط یخدکنآ

 یروفسم ه دک دب ےک. هلا ناورشون یلغوا تطاس ةتشر هک ادقو یدرب و
ESEةمعط هل عا 0 كم  EEاو الصْهلا دب وم  

 هدنناروكنلب ( كل" رم) شابا طض هلا "روه یا "ر نوکسو م٥ 3 دیغاو

 روم اسم - تو ریحو روند ههنسا روغندو جیتوسوخان
 ( رد هدنرا د هرو کم مینا باب )رد هند ان وم دی ن موڈ رم ( هدیم )

 ردهرم AaB‘ هلرسراخ فاکو ار ا ( ناک رم ) ردر وه شم هلع ( هدرم )

 تایتیدنوق ردکنس عونرب اررکم ( رم“ رع ) رونلوا لامعتسا ید درفم
 مْ (ورم) روند هد هنکنس کف شاو هزاب و او روئلدروق بولوا نم

 وح وروند د سرش هدب رع روند هش الت قحا هدم اکا اواو دءواژ

 كلب یوم هلباژ حف (هرم) روند سدع هدب رع ردا ك +

 دموعص»میم ٹلاث باب )رونلوارهب»ز كپ رک هک یلبق یغابق زوک ینعب مچ
 هکرد هنسانع» .عیمو رد هنسانعم ناک "رعو كپرک (رم ) (ردهدنرکذ

 فاک ( یناک دم ) رونلوا مبعت نامط روکو سس ردراذت سا٤ ه_یمز
 هاه هد رعورد ه-نسانعم تراشد و هد" رم هدشزو یاد هتکن هلیسراف

 حرفهو ترا شب هللاد حف ( هدارم ) روللوا ری-بمت قلتشم رونیدیخد
 یگدرد نوا ) رد هنسانعع موق رم ناک رم ( ناک رم )رد هنسا زعم ربخ

 ییانک وتفازوتو اهدا چوا هک رد,دنعسر م م لصتم ه هلحهم نيس ناج

 لوا هد-ءزو سد ( سم ۰(د IE > وتقم 6و لوا باب ردلعشه

 رد هثسانعم و لغد یتاا س های" ر هلوا لکشم قاتروق ندنآ هک روند هنغاب قانا

 را-عب رونلوا قالطا هیهتسک نابلوا ردتفم هتعزرع هرب رب نوجا عنامرپ
 رسفت هلا قره وطو یغاقو نالب روا هسنغالا رام رع طفل سهوبشا

 لاو قعشباب ه هتسار هدب رعو رد هنساشم موقلا دیسوژپ زعورلب دعا

 یابا ه دزو دن سد (دنن سم )رد هش رانعم كل هناویدو كمروس

 راتسد ( راتسع ) نوساوا یزاسحم نوساوا قیعح روند هب هک واغب

 ېک ېی هک ۲٩



RR 
 و ست ج ی ا ی ےک ےن توز
 رار د یجد زب و رواوا ت هدستاغ یحعط ردهاکرب ویشوح هددزو ۰

 یراکدید نیلب هدیکرت رار دبا سفت هللانینسفا یو یراپحاص تادرقم

 ردنابن یرلکدید یو زررک ردالاماخ مسا هدننزو وبلبا (ورتسم) ردنابن |
 هرلتحارج شموروق هلبا لسعو عفان هدعاغ الط ه- راتلعصر و قهب |

 ردهنسا: ضرا تارشحو ماوه هکر دهوا وسخ هات (و:سه)رددیف

 مو نیس رسک ( هتسه )رد هنساشم قزتعمو رتمو رار د وتس وتسخ

 كابا دانعو ندیه وتس ردرضاح یه ندندیه وتس هلباهروهظوات

 هدنانو هلفاق عضو اح فو نيس نوکس (انوئعسع ) رد هسانعم ۰

 یک هشش ةا نادا هنن زول هرکصذ د هاذا یی هش دش هک ر د هنیکی فک

 ءامو رب راوقلادب ز هدبرعروئلوا مست یب وص هج رص هدږکر تر دک ویک |[

 هج ګلو زو هدنزو مسک (رمسم) ردلب نه نبع ضابب روئید حاجزا
 رد هثسادع« هیقرو نوفا و اع د هدننزو دوصعم (دورسم ) رد هتسانءعء |

 هدتیمور هجو نولواسط ( یعطسم) رد باک ندرف ( خرج هرس ) |[
 اک دباب رتسوچور ردننک هدیسراف رربد نفاس هکر ردیعسا یکطصع ۱

 راک هزره ( رام ) رهنغل هد هل.سراذ میج روئید هش رادلومعم | یرلک دابا ربت قز كرلب راق هد-زو کكنداکند (كنجاعسم )روند |

 هل ساون ابطالا نيب ردیعما لب وط دنوارز هدتغل سادلا هدننزو

 نارعع-"و رار د قار كیحو یک هود نرحوک هد کر رد-فورعع

 ردهباک ندا-ندو ندربق ( ناک دوسآ دنس ) ردتغا د هرومقمسو |

 یاب مضو نون ریسک و ادم ( نوینیسم )رد راک زورو لی( جج دنسم ) |

 یناتباب ) رد هب وب فورعم رد هرغز هکر د مسا فرش هدینانوب هلا |
 روشد هرقاب ندنای د٭۰ عسف ( سم ) ( رد هدلرکذ هروسکع مم

 نیسنوکس (لکس ) ردیعسا یباغا دوع هدیمور دلْغاَف ( نوطاتسم ) |[
 هلب ررفآر ونک كەم لب روید هنس هرونط عا هلذاک چ و

 موڈ رم ( ك - جاء“ ) راررافیچ زاوا هرزوا لوصا یک روینط یتا |
 روند هنشاطیکلب هلو نوکسو نیس حف (نسم )رد هنسانعم كنجاعس»

 لژدلا نوتلا (دودنارز یا-هسم) رددیفم هبرصاب لاک | قوه :
 قدصومرلةفاتم نایلوا قفاوم هنس هرشطیسد رج ا ازاحمردکءدرارقاب |

 هم و۶ مثالا باب ) روئلوا قالطا هرلهدعونالب غ و صم هداتروص ۱



 هک ۰۳ ۶

 هلواهار دس هتع رعو تکرح هکر وند دهام لوا ( سه ) ( رد هدنرکذ

 لوا (الاو نارفاشش) رد ره عن نم ور قت
 قیقح رد هتسکولغب یغالا (دن سم) ردادخ هار نا سلاطو ناکلاسو

 هه الطو تیاکش هل ا اشم یاتو نیس نوک (تسم)نوساوایزامنوساوا
 یردول رارید دعس هدب رعروند هکوک نائاوارببعت قالبوطو رد هتسائعم ۰

 هدشنزو دنسم (دنبتسه) ردهنسانعم ءودناو هصغو مغو ردیمخ كنوب ||

 یدشاوارکذ هکر د هنسانمدشن سمو رد هنس دم مأتمو نورو نيک |
 رد هنسانعءنورحو كاا غو ماتم ردبک ره نددنع هللا تسم (دنتسم) |

 ردهنسانعم اذاو روج هات (هتسم) رد هنسانعمیاشو ملظتءو یذاتمو |
 هک وک نا ]وا رسعت قالب وطو رد هسانعم تنګ و دردو هصغو عو

 رو وار بعت كب هکر ود هد هنس ےہعط شوقو راربد دعس هدب رعروئید

 هدناتتسدره هلی حو ادم (رنوتسم) ی دد رد رع ه دانععوب را ضب :

 یس نوا ) رد باک ندهتس ناهح ( اع سدسم ) ردیدآ عضو ەر

 تفل تار د ناش تک هدابجوا هک رد هدنعهر م لصء هب هی نیش ناس :

 شاشر ( شاشم ) ( رد هدنرکذ هحوتفم ےم لوا بای ردلقنس ییاثکو |
 ند ندشاشو ردهدیعع نالا ندلا ك ر دوم اه هنکنا هدشزو

 هديب رع هلع مو رد هتسانعم لومتو كم هشدا ندیشاش رولکرضاحیهن

 فورضغو رد هش رلاثعء تعیطو سقنو ر وند هر قشعول یغاریط

 روالوا لوان ردکک قشعوب نانلواریعت كرک و قدرطق هکر د هنا اعم

 یراو نیلا و رد هشسانعم تیعجو ترک و هلغ هدنزو تشد (تشع) :

 هب رقرب هدش رق هب رق مان هاکس هدنسحاو نینرغو رد هثسانعم ظیلع و ا

 الثم رونید هسغئاص هنسنرب هلسنعاص ورکم هلثش ن وکس ( هتشم )رددآ ||

 یجایم یسب دنک بودا لام بحاص هعضاولا یر ندححراخ

 هدتزو حد (ح2*) راردیا ع هب هداز ندنرکد یلام لوا هدنروص

 تعنصراس لوک و تباتک رک, رد وع یانو نامدا نشزروو نسب

 یهن ند ندیشخت هلباهمج* یاخ نوکسو نیش محف (شخش) نو.-اوا
 (رز لاز هداشک قرشم) رد هنسانعم قعاقو كجروح ندیشم*ردرضاح

 ه رب رز لاژ رونلوا برأ هدر كح هرد شچوطنوکو شاوا حابص

 دنزابو دن ار هدنزو نکشولهب (نتاورمشم) ردرطن "هدیسر درز لاب



> 
 ردهباک ندیانفآ (یرواخ *هلءشع) رد هتسانعم ندیحو كمروشود هدفا

 (زورف یتیک ؟هلعشم ) ردباتفآ یخدرلنوب ( حمص *هلءهشم)و (زور *هلعشم )
 فرط تاولصاا لضفا هلع تادوجولا رهعمو تاداساا دیس باج

 قشاع مان قعاو هدننزو هنودرک هلمال ( هیلوغشم ) ردنراشا هرلف شا
 مولطو هب رق هدشنزو كشا ( كشم ) ردیمسا یسهدلاو ناق لروهشم

 وداد هردو مولط ردکجوب كحوکرب هالاد جن (ردکشء) رد هثسانعم

 ندندرکش هلنش مک (رکشع) ردیا هراب هراب و رمسک هس رواوب هدر
 هل راففاک عضو نیش نوکس ( لکشم )رد هتسانع هلیا دیصو همالوآ
 روند قد رطاا عاطق ه دب رع ردهنسانعم هدارمارحو یمارحو دودیح

 ندنکشردرمضاح یهن ند ندنکش (نکشم) ردتغا هد هلون یلدب نیشو

 یترهش هدننزو ولم (وکشم) رد هنسانعم قلوا لاطارغتعمو قلزو

 همولط كح وکر واوا هنس أعم یکم هلا لج هرعغصت یواو رد هلا مع

 هدرورپ هللارکش ع وئرب هدننزو هفورعء (هفوکشم) روند هبه رق ثحوک و

 هدننزو لوکشک (لوکشم ) راربد د یفوکشم روند هنسساواح مداب
 رد هشساتعم ریکشعو کی روند هب هب رف كحوکو مولط كحوک

 هلآ نالوا لیکس یغانار و یارب هد رعو رواوا یبباتو یلمهم لوکشکو
 ندندیهوکش هدنزو هوتعع (هوکشم) رد هنسانعم لوکشم (هلوکم )روند

 (هیوکشم) رد هشسانعم قلآ تیهو قخروق ندیهوکش رد رضاح یهن

 هنس هطوا صاخ كيطالسو رد هنسانعم منصلاا تيب و ناب هلنات یاب

 هدیتسوم (ییوکشم ) ردیدآ اونرب هدیفسومو رونبد هد هنس هناخولخو
 هدنزو هيَ هلا همجم یاز ( ءریکشم ) روند ید هب وکشم رداوئرب
 (انعسه) روند جد ریهگشم رد هتسانعم هب رڌ كح وک و مولط كحوک

 فورم هک رد هنسانعمولآ درز هداتغل دنزاب و دنز هلو" ځو نیش نوکس
 ناثلوا رسا قحرو هدننزو كل (گنشم) روند شک هدب رع رد هویم

 ردروهشم هلعف (كنکشم) رد هنسانهمیمارح و دو دی> یک لوب و رد هلغ
 رد هنسانعم دنفسوک نغوریغاب نویف هداتغا دنزاپ و دنز هدننزوایشا(ایشم)

 هدهز مهرب ندبیش ردرشاح یه ند نادیبش ه دننزو بیګ (بیشم)
 (اندویسع) رد هن راته سامتراو كردو قاواروضحبو نادر و

 مجمع یناث باب) روند ید ملاع يشرواوا ه اک ندناشخ رد رهمو ندناعهآ
 | اد مد دا را دی یی سی ست جسد تا

 هک ,روکم $



 دو
 كم رللارغ = ردقورعم رطع هژادش نودس (كشم)( ردهدنرک ذ هروسکم ۲

 سض ءا هکر در دبح ویشوح ( هنادکتسم) روند كم ردس رع ردیگب وک ًه

 هنیرلنوپ رزق كحوک بوزید کلا یک حبس راردآ بیک ر هل رطع

 | نل یکیا یمرکی ن دناطا زوتوا نالوا یعرتخ دب رایو رارلغب هثب روقو |

 | رایدب دردیولهد راضعبو یطبت راطءب غلوب ( شاما رطکشم) ردیدآ ||
 ا هدیکرتو نوناماطر هدناتو و یلوک اک هدناسا رخو یر هدول هدیسراو :

 | هلا عیش ارطکتم اسطالا نیب ر ادا تابن یرلکدید یزوب را عاط

 || هد راد مور الاح رار د رمشم رطکشم بودیا فی رک راضب ر دفورعم |

 || ساجر هلون نوکسو نیش حت (عحنم) رولوا ضا رواک نددیرک
 || رردزاب وا هکدسوب هدیکر ت رولتروق بواوا نفعتم تا یغیدنوق ر دکنس |

 || تااث باب ) رولوا كانرھز یجوا یی رب وفو لوک یرازوکو لش یدشک |
 ۱ ندنایسآ رد هرحو نادروخ (هعلق كبشم) (ردهدنرک ذ هعوجصم مم ۱

 ]| ازاحو رد هنسانعم تاقوئو قرمو هدشنزو تشب (تشم) ردهیاک ید |
 | رد هسا هل.اق تعاجو ردگعد جوارب قشم رواوا هسا اعم ج وا

 3 الف تو تا لوک یرلکدد قالب وطو رولک ردصم مسا ند نتشمو

 شو رد هک ندرادغو ملط هاا رک یا اتسه )روند دوس |

 | نامص هدننزو كنس دارم ( كنس اتشم) رونلوا قالطا هتسهفناط تسو |

 یرب قجوط بوشا هلبا لا هکرود هشاط كوب لواو روند هنشاظ

 نالوا رس هز ور ورخ هکر داشفا تشدرز ( راشفا تشم ) هل وا |
 | یدیا نوتلا لات زویکیا معالم یک موم ردیسیرپ كن هب رغ روما |

 ی دیا رزوب ب وزود رلتروص نوک ا وک نو وط هدسألا اکاد ۱

 هدنحالطصا افص باب را رو د هد هنب ارش مزوا شعشبمدقا ندنعاوناو
 هد هلیف ذح كل هزم رار دراطسم ماش لداو راردبا رب یدوهج بارش

 | (دنر تشم ) ردهاک ندناسذاو ندایندو ندنیمز (لاخ تچ )و
 بوم زاق ی زو هتسار هاکنآ ردتنآ یراک دتا ریست هدنر لرارکلود

 هژبار مط ( ور تشم ) رد هنسانعه دنر تشم ( هدنر تشم ) راربص

 هن زول كمدآرب ر دخلا كنعاوتا ردیعوآ هامس كنان یرلکدد هبالوق

 هننلع صر و قب ردوب یهجو كن هی“ لبا ور تشم ردیا ءایس هسااچ
 نتشک ( نتذع ) رد هنسانعهراشفا تشم ( راشفتشم ) ردعفا یسالط

 ل_ایسو كمروسو قعوا هلا لا نعد رد هنسامعم ندیلام ه دشزو



ETF 
 رد هنسا_ن-م یمارحو دودیح یجمک لوب هدشنزو كنسرپ ( كلنشم )
 اک! ییعفوب ردکعد جاتشو سلفم راط ىلا ردیک رہ ند كنت هلبا تشم

 وکر, (وتشع ) ریدلوا ىع هلعساوب هل راتبا باکترا یشان ن دجاتحا
 هدنر كررکلود هدننزو هراوتش (هراوتشم )ر دکعج یرفرب هدننزو

 ند هراو هلا تشم روند هده هنسا جوار ورود هلآ ی راکدتاریعت

 تمد رب و رایدید هراوتشم هکعجو هنیکا هتس در راضعب و ردنکیع
 قجتوط بوشپا هللا جوآ هلبا هصرصخت یاسه ( هتشع) راربد هده هلغ
 جارسو هناقوط ج الح یک یر هضبق قامو رجح روند هی هنس
 هدشزو ی (ینم) ردینم کوب قالطا هد هنس هاشم ی وابو

 هباک ندنعاج رصتحو ند هنسذ لیلق وزآو ر دشاخ رب رح كزان ساجر
 تعاجو نداد AEE AEE E) ( تست د )رولوا

 ند هفناطللقو رمهحو فلاتودود مع(داب ز یشم) رواوا هباک ند هلراق

 یشم) ردعاک ند هرایس هعبس ةصاخ ندنک اوک (رارش تشم) رد هباک
 هدشنزو هنهرب ( هننهذ» ) رد هباک ن دنیمز هرکو  ندیئاسنا هقناط ( رابغ

 هدراباتکر خاو ردموس رم وید ردع اولح عوئرپ هدب رکناهج كئهرف

 ید وتر وت هکرداواح ع ولر هللا هاشم یا هسنب رب نونو حوتفم مم
 رسد هدکنهرفر و رداولح یرلکدد اولع وئرب و رد روطسء ولد رربد

 (زیس وقح نادیعشع )رد>ورشم هللا یساولح هدیقع هلتتفاوم هلوا

 هک كشم ديب نمد (دس شم )ر د هنانک ند هرایس ٌدعیسو روو شع

 ردرظن "هدیسر ییبدنلواریسغت هلی> اغآ دوعو ردیجاغا یتاطاس

 رد هنساشضم هلادکشم نالوا رکذ هد اليذ هروسکم ( هنادکشم )

 رردبا ناب هاو راس یو ردشوق هایس زاوآ شو>رپ ) مدّشم (

 روند دعس هدب رع ر دکو ک یراک ديد قالب وط ( نیمز كشم )

 یجاص هنسح قالخاو رول وا معتراطعهک یحاص وةق ( ناشورفکشم)

 هک رد هک لوا ( عاعدزا ناشف كشم ) ر واوا هک کک

 یزاسحم نوسلوا قیق> هلوارمشن هبیط هحار ندنزغا نکر دبا ملکت

 قالب وطو ردب رغصم كشم هلبا فصت فاک ( کشم ) نوساوا
 دب راب هدننزو یاسکشخ ( یلامکشم )روند کوک نالوا مبعت
 یراکد د قوا كم (هفانكشء) ردیدآ نل ىج درد رک هدتشناطا

 4 ردناجت 3
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 یکسم كب وک هلفاق مسکو راقوق یک كسم هنیعب یراهلادو یروردناب

 | هاشم هکلکک (كنکشم ) ردصااخ كسم دارم هکردهنسانم |ا
 | ردهنساسعم قدتخو روقجو ردنا شاعت هدنرانکوص اب نکا ردشوقر |

 هنس هطوا صاخ كرلهاشداب و رد هتسانع» ناب (یوکشم) و (وکشم)

 | روند هدهغادراحو كشوک قلطهو یدبا ردا تبع هدنا هلبا نر ریش ۱

 كشم هبا دیک ات نونو تبسث یاب (نیکشم) رد هنسا ١ هاو عاب و |

 (هاحنیکڈم) روئلوا لامعتسا هنسانعم هایس ازاح روند هب دست دولآ ۱

 روند د وج نیکشم ردها ک ندتهایس لاخ كب وب (هجح نکشم)و |

 ند .۵ د هک ها دک دابا سو ردها ندان بارش ( دا نیکش)

 ردناب وخ ناک ره ) ناف نیکشم ( رواوا اف ی دار كل.

 (مالک تیکشم) رر زوو هد لآ رکشو هللا لاب رداولخ تبع تکی
 فازو هن رلچرب هلمط كراب وبعازاع د هایس مالک ( هک نیک ) وا

 ردها ک ندضرا "هر ک (هرهم نیک ) روت اوا قالطا ەدە وساکو

 ٤ا د داک یراکدید ی اک ناوو یلکرصم هک رد رادافو لک (رادافو نیکشم (
 : (حذم) یدلوا ی یھ هژسا وب هلغلوا هحار تیطو توروس هذوح دم

 | رلید-ءه رد هلغ نان 9 ها قحرو هی و نو نوگسو نیش چ
 1 (وشم) رد 2 ا a جشم ) ك ڈیھ )و EE) بیم ( راربد دا ارک و د لک 1

 هعحرو ند:عوت نانلح ردلکد نکل راشءد قحرو جد یو لیس مع

 1 ۵ جم مص REPS ردعوت شا نام اح | ار زرار د ید هور ردهلعرب اش

 ٤ هدا یک دازک روت کسر UT هب هلح هم داص ناب یملانوا )ردلد

 عورصم) 2 باکو تفل شب
 | ةطقناو یطوبهو دوعص هضیضحو جوا رد هیاک ندباتفآ (یرواخ
 (رد هدنرکذ هروسکم ےک یتا باب ) هل راتعا یس هلا مو عاشرا هلاوژ
 | هدلن لحاس [اصوصخو هث دھو رهش اموع هلا دا ص نوکس ( صم (

 : دری (مان انها درضم ) رولک هات ههریشعشو ملف و رد سا ی تکلع فورعم

 اا ر دب وسنه هنن راد رمصم (یرصم) هلیبتس> ييددل وا حور ام ردیمدآ
 لوا ( رام یرص ) روالو ۱ قال طا هد هش هر یو ینایرت و ملقو | و قو | 1

 لکت م هر ر هلم هم نيع ناب یگندب ر نوا ) هلوا ش لات هدرصم راد 2 ۲
 ]هه هه هه



 هدیکر هکر د سا بلعثلا ةيصخ هدنزو دعس ( دعم) ( رد هدنرکذ هح وتقع

 ید لدکترد ES نداند ( لدکنت قوشعم ) ردکوک نلند بلعد

 رد هدساثعم قاوا نااع ( یعولعم ) ردرظ ؛هدیسر یخد لدكسولدکتس

 رد رهش زاربش ( ثیلو رع "هرومعم )ر دکع د رخو هاکآ هلتیسذ یاهو
 یاهرک هک رد هدناژ ن نعم ( هدناز زەم )راربد رد ياخ ثیل ن وڙ
 ( راباهدعم) (ردهدنرکذ هروسکم مه ینا باب) ردرادمات عمار ندب رع

 ترک ( ندرک كنتهدعم ) روند هبه :سک نطءادبعو صا رحو لوكا

 هلبانارخ ریان (حن رزرجم ) رده بانک ندةم ردلوط ییمدعم هللا لکا

 رواوا هیانک ند-نعاعش كق داص محصو لک یرا ا شر راص
 كنح اغا كرا هدنزو رادلد (راقعم )رد وانك ند هک( ) نوت ها رحم )

 رع (نارشا ورد ) ( ردهدنرکذ هموعم ےم ثاات با )رون د هنعفع

BI DREیسعترضح ( جسم "رحم ) رد هنسانعم ناہحاص مو ن  

 ءارباو تاوما یایحاو ۹5 نالوا لزات نداعس هل ساعد م دا لاال

 . صافدو یکنچ ( نز قل-عم) ردتراشا ها را هره صراو هکآ
 تدر یزاعو هن راق ط ثنو "محو شاب واودنواو راز ها

 هه نیغ نام یحرکس نوا ) روناوا قالطا هب هتسک ندا ادا هرزوا

 ردلٌمسم ییانکو تنا ترد زوتوا هدبابحوا هکرد هدنسر میم لتصتم

 نردو رد هنسأنعم قعو کل رد (عء) (ردهدنرک ذ هحوتفف حً لوا بأت

 ( ثاغم )روند رهت هدب رع رد هنسانعم قهر او روند هدهروهحو ه وق

 یربلا نامرلا لصاهدس رع رو“ د هنکوک كنجاغا ران یتاہ هل هثلثء یاٹ

 رردبا رعت راک هنعو یدنه رولوا یدسنهو یدادغب ردع وتیکا رد

 هرفحو روعج هدشزو لاله (لافم )ردعفا هاضعا قفیحو قد رف

 كاخ كاغم ) رد هناك ندیمدآ دسحو ندنیمز ( تلط كاغم ) رد هتسانعم

 دغو (دغم) رد رازه (راغ اغء )رد ه:سا عم تاط كا#م ( تاط

 روند یربلا حافت هدب رع ردءویم نالوا بست یاهو 1 هدزو

 ردیعولریغص لراتنم هدیندنع راضعب و ناك دادم هدندنع رضعب

 روند هنعولریغص الرانم هدنتفأ یربرب هد زو دود ره (دورف)
 رد هباکن دکمر , و عادص هاج لها هل الک ترتک لباب حض ( ندر نغ» )

 < زف ول



 < هو
 هنوکس ( ند رکرس ردرفع ) رد هانګ ندکعا تب ( ندرکرت رقم )

 یساواح تالباهدرارادد مب هدشنزو ن وزو (ن زفه ) ردهرانک ندعمراو

 قع“ یک ی رک ن ررفء ینتسف ماجو قتسفو قد-قو مداب و زوج زرد
 هی (هش رفع ) راردیا ےط هلا رکشاب و لاب هرکصذدک دابا حج نحو

 یجازوج رد هان زواو اورد هنساضم نیب و عامدهد-ثزو

 رد هام مولو وه وا هد زو لقع (لسم) ېک یزوا حاغاو

 جالو روقچ 'ععرد بکر ندجال هلبا ممه هدشنزو جاوک ( حالفم )
 یرلکدید ه-جاعآ زوج هروقح كرلةحوح هلغلوا هنعانع نوب واو بما

 هروعج لوا بوروط ندهحورک رلیدلبا قالطا هثن روه> كوب وا

 هدشزو هاکتح ( هاکلغم ) رد هنسانعم جالغم ( عالم ) ررانآ زوج

 هموظنم ( همومغم) رد هنسانعم وهن وا ( لوم )ردرپ قج وب واوش وا

 هدننزو ايهم (اسنفع) رود هنس هلق ناحدایهدتهار ربت لها هدزو

 رارروتک ند راغاطناش اک رواوا بب قهباشدشق رهو هایس ردروماج عور
 هتنش رولوا كشوکو قشع هدناغو ناولا ردرخییهام هدندنع راّصءٍ

 ینایلس كاس راردبا لباق هن ذخا نولو بود را هلکنوت نة ناک

 زاورپ (زاغم) رردیاربعت شاب هجرص هک هدیکرتزرد ځد كنر ڳو
 هد رک اش هرکصادک داربو یترجا لداتسا هکردهناد رکاش هدثزو

 هروسکع ےہ یناث باب ) رووا رعت تل رش رد-ثش نالب ریو

 ساس هک ردرا# طرحعو قصالم هنیمزردیففحم عمم ( عم ) (ردەدنرکذ
 نالوا رکذ (جال ة۰ ) رونید نابض هد رعروللوا ريع نامطروک و

 رد هتسانعم شاط ىج او رومد هدنانوب ( سط ا۰ ) ردهتسانعم جالغم

 هدنآ هلهلوا یس هصاخ دیدح بذج هدرخقورعم هلا سطانتم الاح

 یدروج ال ییضفاردیا روهظ ندنزاب رددنهوندیراهت انا عر د ٹل وا مع
 افو ثرومیب هظفاحم توق قبل هئدرک ردیعو هاس یٌیعاو فاصو

 یسهصاخ بذج یدیدح ردهفان هند رغالب و لصافم عجوو سرقنو
 یلدب نیفغو هلسفذح كفلاو رواوا لااز هاکمروس كرك وتو قاسعرص

 الات نا )روید کش شن نالب رب ورود راس رام زا هر

 (ناغم) رد هنسانع تسر شاو سوحم (عم) (ردهدنرکذ هعوعصم میم

 رد-تکل# "یسرک كنآ ناغوهردیدآ تالور هداجاب رذآو ردیج عم

{vgهک کن ۷# < یو  
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 موسرو بادآ را ستسرپ شنآ هلا هتصیصخ هاه هدننزو هناکد ( هناغم)

 هدهب یسوحهدکننآ رارید هنا هدننزو ههتم (هدکعه)رونید هثی رلتناو |[

 ند -ةظفلا زد نو تحف ءاو ع۰ هلایغ مط (زدنق لغم ) روند ٠

 ر لاما یب موق یراکدید لو الا ندنس هذن اط كرت لغم دیک م

 هرا ها وغم لاتقو مری و زب رتوخ بیکر لادم ردیک, وک وصزدنقو

 یرصو قاطء هالادو نون ز نوکسو نیس مط ( دنعم) رابدلبا قالطا

 ثدأاح هد د یسل رد ها تا كناسدا ةعاخورد هام قاراوو ٤|

 روند دو دق هدب رع روتلوا ریبعلزب هکر وتد هب یرعول كحوك نالوا :

 ناشلوا ربع روا (هدنغد )روند دغم هوا طاتحو قیشراق هنسارهو |

 دودع هدس رعردب وب كحوک یراک دید زر هدندنع راضعب رد: محول :

 رود هب هد-هع نالوا تداح داد یاس | افلطع هدلوخر و رود :

 ردج اغا یینکیدفورعم هلعسا وب ( نالرخء )رووا قالطا هدنابح كوب ||
 و ( ناتساب نالبفم )راد نالسیغ ما رلب رع ردرمشک هدزاحهب رب |

 ر وا الم
 هحوتفم مه لوا باب ردلعّشم ته تر هد اب يکنا هک رد هدنعسر |

 او نو ناشدرپو هدز تکاالف دزو كالفا (لالعم) ( ردهدنرکذ |6
 (كلف نارک حرفم ) ( رد هدنرکذ هدوعصم سم ینات باب )رد هنسانعء |
 همهبع "هک رح ( سرم ) رولوا هاک ندنک اوک و ردناربوح مارک کالم |

 نارغتبالو هدننزوناسلفم (ناطه») ردیسهزب وآ فقس نب نم عور هللا |

 یاو حال هدب رع قم رولوا 2 مجو رددآ یاحرب هدد > رس

 هک رد هدم” ر مع للصم ه۶ اق ناب ی هم رکب )رد هن-اتعء یحلروقو

 (ردهدنرک ذ هحودفم م لوا ب تاب ردنتشهي 2 اکو تفاحوا نواهدیاهحوا ۱

 مهاربا ترض> (التصم م اعم ) ردنانح تاق ةبط (ناوضر تاماسقم ( ]8

 ۱ ۱27 دیماکترا الو ردماقم ینیدلق زاع كمالسلا هلع

 ترضح هک ردشاطر ردشلوا زا یار هژبذاحا الص ہ ہک مهاربا

 كليا یدلک ههکم بواآ ندا ند هراس نوکر مالساا هلع مهار

 هوار | هلکشک مراکش هسلا لیععسا یدروص لی او یدراو هش وا :

 مالس ندش هدک دلک كحوژ هکیدید مهارا ترضح یدانلوا تفایض |

 آی دتکب ودو ید شرف وب ن و نکس ا

 4 لیععسا ¥
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 عسا ثعاتس لوا یدر د سا ءال كارا نولاخ یداکءوا لیععما

 یتدریغر و یدلبا قراطت ینوناخ لوا بودا مه یندا یه كسی ردپ |
 دهن یداک هر هکم رارکت هرکصادت دەر مالسلا هلع مهار یدتسا جور

 ه-لع مهار او یدد یدک هراکشیدروص هشنوتاخ یدالوب ییععسا |

 یشازسشاک ندلوب یدتنا نوتاخ ندنا یدالا مارک او قوت همالسلا |[

 توروئوا فر رژوا توروتک شاطر ندنا یداد انار طیکحاصو عاب وب 1

 شاط یلدا یی + هک نوفیح 4 رزوا مهارا هر غف یداعات ا نشا 1

 هدکد ک لیععا ی دابا هحوت ها یدک مهار هدعدردکر ؟ هوا :

 | یدب راو یک ورا یمدق كيهارا «دشاطو یدر و رم یار >اع

Eردیهورتفا هل و بک 4 سلودقم) ردشاط لوا نادد مهارپ ماعم  

 عاط ینہ یهوک سفرک ن ربدقنلا الک لع ر دانو ضهبلا دع

 (هنودعم ) ردمخرب نوژواو هايس زا رید ید نویلاسا رده یزو

 3 ردیهاکتص هاش سو2ا. یردب تک ردرهشر هدننزو هود 1 :
 ر

 هدنک رات هجاوخو را یدردهارخ الاحو هدنتعس هل هدئلبا مور یرهشول

 یراکد د ربص هدننزو ربص ( رفع ) ردٌشاروک ود ردیعدق مان كدیمکنزا 1

 بولطء ) ناک ن : 5 دو صدق ( رد كيسا اوم يو یاو ردا كەرا صع

 1 (ابیولتء)نامزلا ضار لالا ماللاو ةالصلا ۵. لع ن نامزرخ ریە نایلاع

 3 و مال رم ؟ ( ال ایلقم) رد عسا زاردرایخ هدجاب رس هد زو اتولفا

 ہر قسد رد ناد یس مش ےسا ہد یاب رس هلیا ھل یاو یتات یاب |

 || (ردەدنرکذ هروسکم ےہ یناث بای)رونید داشرلا بح هدیرع هک یمت |

 | رروالوف یرادایص رب زیسخ ا نکا هک ردن رعد لاستح ( ضار ) |

 رعصاددنرارف هدا و بوسک یراو صم یر رداولح عونرب و

 ( سار#ء )( ردە دنر د هم وصم حک اا تاب) رارک و د واتط ھن رژوا :

 ۰ ۰ 4 , ۰ ۶ ۰ ی ۰ . |
 هدنرژوا 4 ردرو دو 0 یا لوا هدالّضفلاد و۰ هدترو یوم هلون ۲

 هسعاح هکر دانن 4.5 لوا هداب وکنافز كنه رفو نيه ود هل رک هلا دهد

 رد ا نمد رععوت رد رسسقم ود هوا ,دنتشیه ناود مت یوزؤاو

 یرو:-# ناعبج یک نورب هدنرزوا تعاط سان رقو ردذوخأم ندسأنر ۳ :

 هدهءذو قاط هماح هلن رط هاش هدعب رود E روا كهودو هن رب

 هبا سارح 9 ید E ساب ع ولوو لامع: سا |



> 3 
 شهنم هد رعو رد ۸م ساوه هنوکب هنوک و كنو كرو ردلعا ی الطا

 ژرک و قهوح هل اف نوکس (لقم) روناوا لامع سا هنتسا عم نب نهو

 هد همر کد *هکم رج“ و رد مسا رس ر وروشددوج هدس رعرد هنسانعم

 هدنلکش ی اغا امرخ روناوا مبعت یخ اغا مود رواوا هدهرونم "دن دم و

 ردع لر کس رب تبان هدنعاصوصخو هدب رع دال, ارك | هداوفرپ و رولوا

 هدیکوت لصا ردفورمم هما لم رول نم غعص و ردرب سکيا لرجشوب
 لسععو د وهیلا لةم و یکم ل٥ ءو قرزا لةم ر دعوت حاقو رارد نروک

 ینععو ردراو یرانوا هج ههشب كنربره رولوا یلولقس لعء و ی رع
 عوئر ورد اروهظ یسهحار فیطا هدقدنوق هشت آ راردیا دعندئاب رطع

 راردا تیکرت ندا ر طع والدم لدنصو رمذعو دوع رارب د لعء هد هب هماعس

 ع رز هلی قاوا صالخ ن دقشع ضرع قشاعرب هک مخ عون یدیو
 رود دن اروغاع هدتنرو لی( ليم )روند ۳ هداک ! راردیا

 هل رکو وهلو كج مو دو و هب رآ و یادع زرد جد هنادتعه

 هک رد ذوخ ام ندهلولیق هدي رعورایدید هنادنفه هللا حط هللا شامو

 یشآ شواح (ابلرقم )روند ههداب نالیحما قلشوقو هن سره وا قاشوف
 ځړو یاد و ناغوصو رابعومو قروتو رمفوک و تا ردماعطیراک دید

 رونلوامحط هلا ج واهو هصار و هل رکو و كج معو دوو

 ءایس ا لحز ( معفه لازم مش روش هدندنعرصء و

 E هدنع“ر ر مع 0 هم رک ,) رولوا هد هعیاس

 هح و لوا باب رد- ]چشم قبا نکو تغل زوعط نوا هدا جوا

 سا لءفو لعاف ماو رد رد صم مسا نزد حر G0 هدنرک د

 بوروصو قم هرآ ندا ردرضاح یه ندندیاک (باکم) رولک

 ردزاج یدواکم هلءاواو رد هن رانعم یهزاقو قءرادو كلا لاو

 رد و سا التو رازآو حر هل اف حب یفاک حف ( تفکاکم)
 هک هد--زو هنجرا هلیار حد ( هترکم م )رد قماو ردب مان ( سطیدکم )

 نکشوله,(نتنور م) روند سالا ةي هدب رع ردنا نانلوارمعت ىلاةص

 هلداک رسک (سکم) رد هتسانعم كلتا لوبق ه دغا دنزاب و دنز هدسانزو

 رددروذ یراکدید ولس هد اک ر میک ) لک) روند AS والم رکو حا

 (بیکع) ردنلآ یراکد د كيکم هلغ رت ندنتالآ ههلوح (كوکء )و( وک )
۱ 

 € ندا #



% ۲۱۳ 
E E ۹تک دت  

 كليا ضارعاو لوئو كنود ندیییک ر درضاح یه ند ندسیک ۾
 یدتمو رد هنتساضم كمك 4 یرکا بویق لو یرغوط هدلوقرو

 ثکم ) هلزوالو هلو یرکاو هعردود سل ررلتص هد هاشم

 قهروصو كما ( ن دیکم ) رد هنسانعم رخ او ءاطباو كملکا ( ن درک

 (رد 5 هروسکم مه فان تار روند صم هدم رع رد هنسانعم

 تسکش هدر كج هید قب رص قیرق ردیامهم تسکسش (تسکم) 4
 || رحوروند هناوج هزانور هداس هدشزو زان ی ( زایکم ) راربد تسکم

 وا (۵م)(رد هدنرکذ هموعصم مع تااتبای) روند هد هقاط دهدیمو لوعفعو
 || رانا رعو رلب ده کا هک ردقار رم هصقر لواو رد هشسانعء نوب وز

 || ساطق ( ساکم) ر دیفرح نیب وز نیفبس رو دورطم هدب رع رروئللوق
 | روند اصقتسا هدیرعرد هنسانعف كا بلط ناهن كهنت درو

 وا هلیمات هرو مو كرکو جاب هدرادن ردو هدرالوب هکر وند هد هب ها لواو

 را یاب روند هد هب هتک ندیاافیتساو ذخا ها هعسروب و رولوا ذخا
 : ردت الور هدنیمز نارباهدنزو ناهرب ( نارکم) یک یک رکو یچارخو

 یرکر هدنرزوا ردراو مظع رهنر هدنآ روند نا رکء سد هن ره ش
 اا ردیا عارفتسا بواوا ضراع ناشغ هملا هسابارو ره ندنآ کره ناو

 هدٌتعاس هن یدتسا كم بوراص نورو نزرغا هللا تګ هنسکرب تح

te ی ی نه O IF FOREST INN! 

 هدریک لوا تیقیک وب هکیدلوا مولود د یدلباءق براک ناثغ یدک |

 یجکیا یرکی) یدالوارکذ هک رد هنسانعم ساک (سنکم) شا هصاخلاب

 ۲ تفا شب ه دحوتقم بابزب هکرد هدنعسر میم لصتم هب ی-راف فاک ناب

 | ر2 ل-حاوس ضعب ر دقاع وار ندماشحا ( كم ) ( ردلتشم ییاکو
 (رکم) روند هنج اغا امرخ هدنتغا دنزاب و دنزو راردیا ت٠ اا هدمور

 نظو كش هه اکورد هدنعقومالا هدس رع ردانتتسا ةادا هدشزورکا

 روئاوا لامءتسا هدنماعم نگو هدنلڪ دیاش یهاکو ني اردانو هدنماقم

 | رد بانک ندعلوا دساک ع اتم هک قهروحوا كس ( ندا سکمر

 ه.دغب روق ہلاک حد (لک.)رانوط كنس اعاد ردکحروا (رمک سکع)

 یعجوا یعرکب) روند هدروق هايس نانلوارمعت ولس هلفاک مسکو روید
 تذل زوفط زولوا هدناسیحوا هک زد هد-نیسر و لصم هال ن اب

 خاک (خالمر ) رد هدنرک د ه> وهم مه لوا تا رد اعم ۳



 هک ۱5

 رد روهشم هلیا ه-خالمالاح ردیدآ هریرجرپ ندنرازج دابریز هدنزو |
 ردنا یراک دد یدو نا ندنعو لقا تاو ردنابنر هیش هنافوح و

 كد هکر دیسهزاب تاكحوک نالوا هدشنناهن كزاغوب هل ازمح# (یرالم)

 یها ندندنال (نالم ) ردنغلهد هلرسراف یاز روناوا میس لد كحوکو

 (یالم )ردە رانمقجاصو كمکلسو كعد ندنال ردمحاح |

 كءروا ك وکو كا قاب وک هزره نددال ردرضاح یھڏ ند ندسال !

 ىغاناو ىلتنو” یودقف (یب كمالم) رد هنت د را عە قعردشالب و قە البو

 هیلج حوت هیس دوج لب (جو ام رد هسک یروعوا

 هل حد عاطو یدشاش E هرکصاد رازک و AY یآ قلا مال سا

 مج (اکچ ام )رد هدناسارخ هداوقرب رد هر رج هدا تارف هلبا |

 چە یاح (م لم ها رد هسانع» هدارا و دصق هدزو الد رک هلی راف :

 NR تد ورکو هک (ینآ ج ) روند هسایل رب رح هلبا

 رد هکر <S دالا زونه هداوفر , رد هک رکج مرتوک ( هداس مر 1

 هغدعد (دععلم) رواوا تسم ناویح نایلتوا ردناہنر ءال ج (ےل)

 قالطا هد هغ شاو رار د هق الم هدناس ارخ رود هبدهک رومد 6 0

 سا لوا صعبلا دنعورد هسا نم مه ره هد زو علب ( مار ولو ۱

 رووا ربع قا هنلوا عضو هتسحارج نوروس مهم هک رود هضوع |

 اسر (اکلم )رربد ند مک ا هدیدنه روند هدهکمروس غان هباّضعاو

 بهذه بحاض ر هدئس هاثم دهن كنس هفاط یراصت هدنزو |

 دنزو رربد جد اک وام رد. فراوت كنو یسەغاط هاکلم ردب را رورشلاد

 ردپ مان هدننزو ناجم ( ناکلم) رد هنساتع» هاشداب اکلم هدنتغا دیزاب و |[

 ین سایلاردنددالوا مالساا هلع ح ون ن ماس 8 ]ا هیلع ینرمضخ

 ند هنک نیعتمو روهشم هکرد هژاوا دناب ا کالم ) ر دس هجوع |

 رد وسنم اکا یکم می راتردرخس ناطاسردب مان (هاشکلع) رولوا هباک |

 ردت راشا هنب رلترمضح مالساا هیلع هللا نص مدآرمشبلاوبا (زوره كال د) |ا

 نینوک هاش بانجو هلی را تعا یراقدروم مارآ هدننچ یرادقم نوک مرا |
 هدفرط زو ۶ « دناصرعروالوا تراشا هث . رلف رشا قرط ماللا هلع |

 قالطا هد هتهاش ناتسسو هل را تعا ی راعح هلوا حرف 2 N اصعء |

 لاما + یهاثتورت فو رس سا مدقا ندنارا نیطالس لج ار ز روئاوا ۱

 * فرشو #



¥ ۲۱۵ ¥ 

 0 نات سس هاشداب رونلوا هرانک ندعسرو یداوا قرشم دا السا فرشو 9

 أ 2 نايلس هکر دو یھجو كس هيم زورهن هن تسسو هل راتعا یعدداوا

 | را هرات رفع ه دک دروک ولم هلباوص تولک هز ل وا نوکرب مالسلا هملع |
 || ضب ادعام ندنو رایدرداوط هدنفرظ نوک مرا بوکح قاربط یدایا |

 اا هدسنتفل دنزاب و دنز ه ددنزو ادو (اتوکلم ) راردا رکذ جد هوجو |
 || هدننزو زانهش ( زال) ردرصع نیطالس مظعا هکر د هنسانعم رار هش

 | یم تسم ەدلزو كنلم (ك-ام) ررپد جد "ریه رد عسا هب وب یراص |

 : کاخ یهن ند نت تو رود هزا.-ته د ص نالوا قیفح قسع ۱

 ٩ هد.هنزو ارومص ( اکولم) رد هنساتعم قلاب وطو قعسغا ندیکال رولک :

 (مهلع) ردساباب ر یحاصبهذم نداراصف هفاط هکر د هتسانعم اکل |
 ْ لحاوس هدننزو راددب هلام دحوم یاب (رایلم) رد هنسانعم یاو مھر ۱

 | كد راقر رارولوا سوا یو تغ یی لها رد-تالور, هدناعرح |

 | فرصت هل طور هت و یر ره بولوا یس هتجوق هدا ز ندرفن نوا :

 | بولک ةيارارب وچ م دیت نومارا ردق هسرب هدر وه دلو رولوا ۲
 | هحوت هنفرط نیک رررغاح ینجوچ لوا هلا هنسنررب هد رالا یر رهو

 ۲ رددوسا جاز هکر د ه-نسان-عم ات رطیاام (انرطیلم) رولوا كنا هسردیآ

 | نیسط رد هر زجر, ندنر اچ نانو هد زو سوفا (سویلم ) |
 راردیا نایب هلا هطآ یراکدید نلالاح ی هرز جو رررونک ندنآ یون |

 حذو رد هتسانعم یوهو لق ( لم ) ( رد هدنرکذ هروسکم مبنا نا :

 لواعو یثواسقو رد هنسا-ذعم ناعشو قوط هد رع هلءال دیدشتو 4

 یقعاحا دتا ی ولو كعوک هاو نوا كمروش» ییاابو یعاو رد هئسامعم :

 (تله) رود ا نابص هرس راف مجو مال نوکس )ع 2 رده ران م

 : ضصعلادءعو زد EE صر نالوا ا هدنرلم د قثرط هدننزو كاک ۱

 : TE طاح هر ادغردصرپ دطعت ۵ طدعن نالوا ضراع ه دیر ره كن رط

 ۲ کالء)رد هنن رلاعم لو یرغوطو رامعو ضرا هدي رعورول وا ندعسراو

 ) ا هر ر3 كلم ( رووا قالطا ھەز ناربا هل.ارو هرمه ج ( یشرا 0

 رسک (ندیها«)ردهاک ندکمر و تیوقنو نیک بودا عیسوت کلم |[
 1 ابا دصخو هاچ دن رزوا هنسکر و قعهراهیح بوکح هرمُدط هژمال |

۷ 

 دوهراهدازو لک ( لم)( ردهدنرک ذ هو عع ےہ ٹااٹ باب ( رده رانه



+ ۲۱ ‡ 

 هک رد هنسانعم لمرخ ةصاخو روند یرنک هدب رع رد هويه نانلوا ریعت

 هدول سادناو رد هسانع» ر جنو هدأ و رددومرا هزعب ناناواریبعت طالخا

 هد هح وته( هز الع) روند هاب یراک دب د هرقیردلاب نعل ردناشو ايسر مسا

 یا رک ردمدآ هلصوخ كنتلوا (كنت لم) رد هتسانعم هزالمنانلوارکذ

 ردنابلج ن دنعون تاب وبح هلم ال نوکس ( کالم ) هلوا ربغتم هللا هداب ح دق

 قالطا هعفاتم ازا روند هب یدبا تم ره یاواو هب یتزدلا ( راکعلع)

 قارز نالوا تروص رک هولح هدق> سابل ( ییاطیسش راکعل ) رونلوا

 هدنتفا نالیک هلمال عع (ایسخولم ) رد هیاک ندلطاب صح یا رہو
 الا زدیدآ تاب نلند كحوک ی هدزارمش ندنعوت یحرک ها

 هل ون رسک (اسینولم )راردبا رعت هی-هاع هلف رګ ماوع رد هکو لم
 هدنضعب و نوا هماعش هدناد رغم هل دره نما توپ رد یتو ردب عسا لر د وطرایخ هديا رس

 ا تلد مه لص: م هوای دردیم دردیرکی) ار دیاریسفت ها یواللا دبع

 ( تک ) ( رد هدنرک د هحوتفن مع لوا ب اب ردلغشم قغ تلا هدابحوا

 هلو رمک (ن* )زر د دالر دەنا شفکو حوباب هدننزو تګ دب
 رابعا هلا هن هدکرت ردهاهفتسا هادا هکر دهنسانعم هج هدنتفا دنزاب و دنز

 ندلوم ر درضاح یهن ند ندسیلوم هدشنزو لوبق ( لوم )رول وا
 (نال-٤) ( ردهدنرک ذ هرومکم ےم ینات بای) ردهنسسانعم ء طبا كہا
 ربعا ر دنا اب رذآهاشداب نادوتسهو رد نادوتسهردپ مان هدننزو ناب

 نیس ( سام ) (ردهدنرکذ دموصم مع لات با ) ردذورعم هلبا نالع

 جو رد هنساضم تسر و قاو رد هنساتعم كاغمو روعج هلبا هلحهم

 هزوک هلی” م ( لء ) زرد هکلروس دن رب یرب مکن یکیا هدب رع لید

 ا میم لصنم ی نای یھ یرگی) ردشعر صوص
 e لوا باب ردل ردلعشسم قیانکو تغل ید ناسکس هدابجوا

 قرف الاح رووا یعت نامطب هدنکرت ردنیعم نزو ( نہ ) ( رد هدنرکذ

 نزو نر, سب ردلاقثم شب نواراتسارهو e با رادیععراتسا
 هب>رکس كنادرهو لزاد ىلا لاقثم رهو رولوا لاعثم زویملا هرزوا یرب مت

 ردلمعتسم هلا دیدشت یظفلنمهد هب رع تغل ر دزو هبرارب هبحرهو

 بلق ورد هدنءقوم انا هد رع ردملکتم سفن هادا هکرد هتسا یقه دوحو

 قسم اعم لط ورود هخ اروس كج هک قییهاش وزارتو رد دنساتوعخ لکوک و

O O FERIS E TS TR RE EEE 

 ٭ رواک #
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 هدقدلوردععتم هلدس ترا رحهدا اوه هقبط هک رود هت وطر لوا ید رولک

 رولوادفعنم هدنماوق موم بواوا لزات هرزوا ناروا صب ی هح نداس

 | لبقو كلو رمشملا رکسو كشخرشو نیر و دفنص نکس ءابطالا دنع

 : ردیاب و فاص كنماولحتردق یجرفا نعرذنعو ندالو لس و

 هدنتغلدزاب و دنز هدننزو انس ( انه ) رد هنسانعم هدوتو نی و نمرخو

 : (خام) )رد ید ناکیاش رد هسانعم خارفو و ناوبا و لرد

 | تذل رد هسانعم قبضو راطو ردهنسانعم عساوو لوب هدنزو خارف

 وارس ناهک آو نافراع ( ناسانش لزاستء)ردند داد-ا هر و ص
 (روانم )رود ید ناسانش لّربم ردادخ ناد ره دارم هکر ده ونعم

 : ردرهشرپ هد رد نيج هدندسنع رل ضمد هدنب رق َشَخ هدشزو یسارس

 || راکی و لساکتموله اک هک ردیفدا رموهدننزولبطت(لینم ) ردیدآ هنا رب و
 ا هددمح نالف الثم رد هن اعم داعتعا دب و دا2:-ا ف و رد هشانعم

 ردنامرب ( وراد تم ) زرد تمار ینالذ هدرب كج هد ردانف مداقتعا

 هیبش هبیرب یاب دنه تابنوب راد هغ برف لها رددیفم هبهژات تاحارج
 هکر رولوا یراص یکعج و هدنرادقم شرقرب قاسو رغصا ندنا قروو

 | هل تردصم یاهدتزو یی ( یلتم ) رارید توا هڅاو یوا ناطلس

 ٩ ودب هبا هام یات (وتتم )رد هن رانعم قلزس داهتعاو كلعاک و تالش
 | بور داوطیک رابموم ردند هیناویح یاشحا هکر د هسانعمن ادرمش هدننزو

 | ردو راد نالوا ریعت دنوار هکردلو ر هدننزو چک چ )راردىا لواخ

 || ردهنسانسمقات او قعارصصیرقوی هدننزو دنا (كجج )ر دک وک سا ر
 || «درخ رادقمرپ هرجا قدرب واطرپ هکر دوب یتروص ردیدآ بعلو هدبعشرپ و
 : هرشط رر رر ندنکلید نک هدقدروط زارب راروق یراهراپ رومدو شاط

 | رارردبوا خرجرب هشحصا كغدرب لوا هحدم هک ر دوب یس هلیحراروا 1

 رز وط لوا راررد صف زوط یلةفوا یلب را هئاد حاقرب هنلحرب كخ رجو

 هنسانعم هراوهک و كشب و راتآ هرمشطیراذط لوابوااشوب خرج هکر را

  ماجو حطو زب راک هلیج حف ( بالج ) روتید دهم هدیرع رولک
 : قده ( كيج” ) رود هد هر وص نفءتمو راد معو ررید ی . رلدابا

 ا رول سط هنفرط ادعاهلکا ردتدتناودا كنج هک ردیفدا عو هدننزو

 | نجس هک ردهنسانعم هام هدننزو قو دنص (قوصم) رد رعم یقینی

(A Ka ¥} 
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 لع رولوا جد ندنوتلاو ندرف ارد هد ییرکدو یل نالوا هدنشاب

 د3 ( دنم)رواکدنسانمم قکسو رددنسانعم هسعسو زنح و رواواریبعت

 بحاصو وذ هدب رع روتوا قحال هسانحا عمار دغیصوت تادا هدننزو

 بحاصو تاود بحاصیک دهد ردو دنچراودنعا ود ردنا هدافا ییسانعم

 زرد دنه هد هنعون نیکنسو هايس كربنعو رد هنسانعه دردبحاصو تی

 رب دمو سلم هدننزوروه دال (روندنم) رددآ تیالومولعع انو (زوادن۰ ) |

 ۱۱۰۱ ماوآ فی در هعانغل ااف رك ارد هتمانسم ناشي رر و تخم نو |
 (لدن) رد هنسانعم قلوا دساک حاتم هدننزو كدنا ( كدءم)راربد رول دام ۱

 هک یباغادوع شهالوب لاک زونه نعل رد هنسانعم ماخدوع هدننزولدئنص |

 فص هلبا هصوص تفص یجاغا دوعارز ردیناموا نفد هغارمط |

 رد رهشرپ هدناتسدنه لدتم هدندنع راض و راردنا نفد هدقاریط هوا

 هداونسا طخ یارو جاغادوع هکر ردید رل ڪڍ ورد وسنم اکا لدس دود |

 هرهشبولآی لها بواک هنلح اوم لدنم هلیااب رد هجوم ردتان هد هرب نجرب |
 یلدنع بونلوا تبسذ هرهش لوا هلبسوب رار دیا میب هراراح هدناو رررونک

 لدن هد هب هراد یرلکد زج هنفارطا نکروقوا تع ع راناوذخ صور رد
 لبط عور هدیدنه ناب زو ردفورعم توعد لدنم هدندب رلرهج روند

 راراهب هک رجور-احندنآ کر د شاة ساجر, ورد هتسادعءلدتء (هلدنم)ر رسا 1

 رو دم (روودسء )ردبدا رهشر هدناتسدته هدننارووخ دب (ودنم )

 مر هد هليا هدحاوواو رد هنسانعم یادو سکانو سسخو رد هنساتعم ۱

 ییباوریپ و داسک هدسدنرو هدنخ ( هدنم ) رد هنسانعم مأتمو نیکو روئلوا |

 هدهغدر و تسد قل رف یلودو یسلاق بویاناص كعاتم ینعب رد هنسانعم

 ( شدنم )ردا تاور هد هسا نانو كعا یافو نیسح روند

 هلبا رکذو هلک هڈودلا ردرضاح یهن ند ندیشلدنا ردیهه شی دام

 ردمظعا كالف ءارو ام لازم (یب لز )ردب دآ هءلقر هدناسارخو رد هثسانعم

 شو هل سهل رود ءالمالو الخال هامکلا دع هک ردکعد ریحالو رمح |

 ندب و ناجدصقم (ناج لآزم ) روا العو لج قح یتتقیع> ولط هنو |ا

 (کاخ لمم)و(نزح لازم ) ردناور حور عجرم هک ردالب لاعو ناسا |
 هک ردرلسانش لزم لوا( هدرک ک ی ناسانش لازم ) ردهباک نداد

 هرهبن لازم )رد نایناف ناد رو نافراع دا رح هیعروک یرزوتو یرزبا |
E Eزر ےک ا )  
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 فک و ون لوکس ( منم لرد هبا نداد هلباو هود حج ۵ ( ببر ذ |
 هتان رطعردراک> هناد لو لزوکراربد مسنلا بح E شر لس |ا

 هدنعو زاجرجشوب و رارید منم رطع اکوب هدناتسب رع راردیا لاشدا |
 ۱ سعد رد افا یرو نم رگراضعو ورد هش هنج اغا مث ردعات

 || ددهنساذم قح ناک دیزک و راح هس عضو نون نوکس (وسم ) |
 تس رد مارعو راکو شقت هکر دید ارو هدشزو هب وص (هب وسم )

 درنو جرطشو ردنرابع ند-هلو تروص هرزوا هاوغد بواک قفاوءو |

 مرطشو را ردیار بعآ یدروتک ههو صم ردن دنناح الط صا یرلتوب وا |[

 الاح هک دراف ۱ ردنو وا یدیدرروند هد هنلول وا ىج دن كدرو هو وا 1

 هئاخ ه رد هلواط الاح هک لیوط ۶ هراس ۳ دانز ۲ رارید دیرف |
 تعبطو یوخ هللوت رسک ( شنع) ردهبوصتم ۷ رازههد 1 رک

 رد هند انعم تمه وعهو عبط ولعو ردکعد یعبط یشن رد هنس انعم ّ

 لکوک (ادرک شنه )رد هتساتعم بلقو لکوک هدتغا دزابو دنزو

 جارلا قرم ( هشنک شاعر رد هتسانعم نابشغو لع رکاو كع ود |

 ناتسق وا روشام )رد هسا اوم شم هلن و ) نف ردلولعم و لا سو

 لتس یاد ( ین ) یک لجو یرفو لبلب ردغاب هصوصخ رویط ( عاب
 ردلعاف مسا ندنظفل اشنا هلي” مط هدب رعو رد هتسانعم یببط |

 روند هنب راکتهدخ هدکشنآ هدنتفا دنژاب و دنز هدشزو ایقشا ( ایشتم )

 ردهباک نددبنک و ندناعنآ ( هلام رظنم ) ردکبزوک ( مفح رظن )

 هکرت ردل وب قفواو جار عونرب هللا ه۰ نيغ عضو نون نوکس (رغن) ||
 (كرفتم ) راردپاح رخ ه هراب ر یزوقط بوسک ند رق اکر دب راک دید روده أ

 هدعاو ۱ راو یسانعم نوا هدنزو كنر ( كنه )رد هثسانعم رفتم |

 هناخ راذو یرافو ىو وارا و ۲ رد هاشم سورو تواساو

 اغدو هسسدو لد ۶ رد هنسان» رخاقتو قاذک و فال ۳ رد هن اعم |

 ربع دوار 1 رد هنسانعم دودیحو یمارح یجسک لو ٩ رد هنسانعم

 ردهتسانهمادنانتسکش ۸ ردهنسانم» هزارجنو لمس ۷ ردکوکناثلوا

 یروتف نالوا هددوجو هد-قدلعلاق ندوه وااب و هلینسس لیفت لعرب نعد

 هک قدرنچنب رلکک یمریو ن نو و لیب بو رک نوا تحارتساو
 كم م ا رونید ۵ اس جا رذن 1 روٌلوا رمد قدرق ج وو



(¥ 
 تانو اک ٠ روند

 ( لکنع )رد هن سانعم فاذکو فالو رود رسم هدب رعردهتسان عم راق :

 ا نو داوا هد هرقرد هنماضمقب رطلا حاطقو سرخ هلفاک مو نو نوکس
 هدر اتس ده هد زو سوردنس هلیسراد فاک ) سواکنم ) نوساواهدزک د

 ردصو ص هرهش لواراردبا مه یدو ليف 46 دیفس لیقو ردروهشم

 هدننزو هاکنز هلفاکعضوردب رکید مانكن رهشسولکنم هلفاک محف (هاکنم)
  eرد هنا هق العو اکو لکسوب و ىسەر ناب ارم رد هتسانعم ید ۲

 غاطرپ ردب رقم كنب راراتا لایک هکر دقاصق تشد هدننزو روکنا ( روکنع)
 | وکدنره نکل روش روک زا ك ییوص ارهاظ ردراو هعشجر هدنا ردیعسا

 || ردرضاح یهف ندندیهوکن هلنوذرممک (ءوکنم )ابا بتر" ناصةنهسآ |
 اأ فاك ( ایکنم) رده-نسانعم كانا ربیعتو بیعاو تمذعو لصف نديهوكت |

 | ردعخ هد هلقاک نوکس رد هن راعم هناخر ةو راقهدشزو انغا هلرسراف |

 | ردیضام لعف نددیکنم ( دیکتم ) رد هنسانعم زاب راغو یراق ( رک ایکتم) |
 هتددنک یدنک یال ندااعفناو بضغ هدننزو ندر( ندیکنم )

 كط وس ند کو رد اھ کد روهوھو قعالردو قعادلرم :

 جارخا ندزکک یالک هلغلوا فیض یتامد لانه سک عل رد هتسائعم

 هکر ويس هدشزو كلب ( كل تم) زرد مت ہد وکر دعدآ یسلیواردا

 ردشا هد هلیناتم یاب یلدب ینا نو رووا مع هدنوف هکر وید هنتوا

 یرازو هلاثو هحون ندیوف ردرضاح یه ندندیود هلون حد ( ونه )

 کا اک کردینا یکاح سراف هدسننزو ناغوچ

 4 ردلفسا كف هکر دهکح تاآ هژءاهرو هطو نوت ج( دم ) رد هس العم

 1 هل راب هک ر دب د نایسا رفا هل.سراخ یاز )لم ( ردود كح تب لاقص

 ید, یدنوط بوصاب دنس هنا ولخ كنآ بایسا رفا یترب بواوا قْشاع
 بوراو هنیمز ناروت هدنلکش ناک رزاب سر یدلیا سبح هدی وقرب ل
 ۱ ردنا جد دهن هل تیسراف ےج یدلبا صالخ یت رب هیدن اصا ڈر تم

 | كماکیدو كس ندیشویردرمطاح یهن ندندیشوین ( شوینم)

 < عو و

 0 هدننزو كدنا هلعسراف ناک ( تلکنم ) رد هت :



 و 1
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 (ناک د ولآریتم)( رد ہدنرک ذ هروسک معین بای )رد هتسانافصاوعاسو ||
 سرعدارعهکربثم یل هم دق زوقط ( هیاب هنربنم) رد هیاک ندناقساف دسج |

 (جج)روناو اره هدنوفهک ر دواک دا اا دزو ك دنر (كنم)ردمظعا ۰

 یاخو 2 حو نوٽ نوک ( یم )رد هنسانعم رذ و ۳ هلئوپ نوطس 1

 (لم) رد هد هلال هنب ر نون رود هنسابق ناص هلا چ 1

  8وک  SEISیدشوا نام هدنسهدام رد هنسادعء رهکنک دج چ :

 | (كنم) رد هب اک ندناسا(لکراقنم)ردهباک ندنجوالق لبک یم (راقراقتم) ||
 رد هلوا یرلکدشود هلو و ص هک رد هسانع«كنک هلرسراتفاک و نونو کس ||

 || رد هنسانم تشهبو تاج هکر دیففونم هلن (ونه)رونید هنقهدیبرع |
 4 تشهب هلیسراف مج رسک ( رهجوذه) ردیلباقم یلةس هکر د هنسانعم یولعو
 ا یولعو رد صد٣ جلمو حا دار هک زود تاج یی ردهتسانعهور ۱

Nn 2: HSI 

 یدناوارکذ ةنآردیولع هد ساتە رب كنطهاونمار ز رواوا هنسانعم تاذلا

 ن جرا یدالوا ناب هدنس ه دام یدک هس انعم تاذو لصا رهجو

 | بواواهجولا محبص داغ یدیفح هداوقرب و یلغوا هدیاوررپ كنودب رف
 || هکر اردا لقنرلب دلبا هیعست هلمساوب هلغلوا یلاع بس بحاص هدنناذو

 : ییرذو لس هرکصندنرلک دلیا لق یر یشان دنرادسح سو رول
 زا كاله ه داح یرافدلو جد ینداسفحاو دالوا هاب نوجا ن وساق

 | شونامورارف هلب رقئرب یدیا لاح هرهچونم هک یسیرب ندنغل هطوا بودبا
 || یدروغوط هدهرافمرب یرهجونم هکات یدلیا راتاو افتخا هدغاط مان

 || رو رم یدلنا عد هل سا رهج شونام اصحل نغیدلوا یرا كغاط لوا

 هدلوقر و یداوا روهشم هلبا رهج ونم بونلوا فیرح شونام هللامز

 بوخ تیاغب هدفدلوا یتاوج دح "« دیسر بویایا ےسا نیبعت یس ہدلاو
 | رهج ونم هلبا هش هنج نس هرهج هدتفاطاو نسح هلغلوا ب ومحو

 مع تلاباب) ر دیا یار زرامرب رهجونم هش ندنو و رب دید

 هاب حت( لم ) ردیدنفا نذوم ( مالسا یدانم ) (رد هدنرک ذ هموعصم

 رب ندته رطو ولس هاورو شور هکرد هنسک دانفتعای و رکن

 هدنتغا یور هلبا ان یان عفو نون نوکس (هسوج) هیلوا یسهشاذو

 هدتاغو لئام هضاب ردوراد نانلوا رهت یمور لیثس هکرد نرد ران مسا

 ېک بوط ك جوک یونرب ردعون جوا ور لبثسو ردک وکر وبشوخ
 صم س

 با

a 
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 کچ رارید لدس نایات هنعولرب و رار د یم ور لباس ید هدیکرت رولوا

 ررید لس وا طاولات ۳ ورروق هوباص غانو
 اصوصخو یرآ اموع هلوجو نوت نوک دس (حم) و :د هککارلا تیط یعوره

 شا نعل رد هنسسائعم شکم رخو هتسانعم لسع روز E لا

 یلوتسم هناورح اوراح رار د تالوو هدیکرت ردگشس كانرهزر هک کشم

 رد-هضومرب هداعسراف هک  دناناوب ورارید هد هکشا فیحو فیعضو رواوا

 رونک و زدنک هدیکرت هکر دنا فنک تابت هد دنه نازو رددآ هب رقرب

 ره زولوا یبرعم كنمو رولیاب ناقرواو ببا ند آر دنابن یرلکدید

 یاژرسک ( ناشو ارز حم) رد هد هنجافا داب یتاو هنسانعم 3 بلارذب
 ردب رص ج ا فاک (كح د ) رود مع یوبش هلا هم

 نوع مطو لاد ج فو نو نوکس ) هروع دنه ) رولک هد هنسانعم لفن

 حوریب حافاو یوک حافل د ردوا حال ج هد یمور هللا هلحهم

 یلوانت هرجا بارش ر دیر كلاب ناناواریعت مالسلا دبع فرح مناصلا
 مسع هلا هج نيش عحو نو نوکس (ےشنم) ردریشوه یوراد

 نوکس ( رغنم) ردب زدلب دراطع (کالف یشنم) یدنلوارکذ هکر د هنسانعم
 رردآرمسقت هلبا هیطا را ڪ ەر روند هحدق كوب هليا هچع نيغ محو نون

 نالنوق رو هو ڪڪ و هلبنس ( هلقنم ) رد هنسا_ عه رغ رغم

 ندشامرد هلغر هلو ن نوکس ( كنم )رولوا رعت كاروهوک ۳

 رراتاق هنوخ+ صد هکر دم ۱3 تو رس و وا ایسو كحوک

 ( نوکس ع) ر ناهن م )رد ر ج رود هد هنسورآ لابر دندنافیکم

 هواو ناب یعلا یمرک,) رد هبانک ندهرایس ةعبس ( قاط میسنای:ء)و

 باب ردلغشم یتیاک و تفل قلا شع ہ دباب یکیا هکرد ه دنمسر میم لصتم

 رد هاکح ندننوص یدک هدنزو و (وم) ( رد هدنرک ذ هح وتم و لوا

 هل رجو هدننوا نوه راغراربد جد نویم ردیکو ک كنابنرب هدیناتول تغلو

 ناب یول رل-ضعب ر د دبغ» هدراردا یضحو لو رولوا لام هنرفص
 لج لبئسو دالا لبس یساضعب كثب رلبحاص تادرفمو ىج واه

 هک كنب واعیابآ هن ( هناکس دیلاوم) یدیدردیکو ک یزوا غاط یسضعب و
 ندنجارتما هلا هم رارسهانع نعي هل اییفس تاهم اراهح ردت القا

 دیلاوم هد رع رد ناویحو تابلو داج هکرد دلو جوا نالوا دلوتم

 هک هلل



¥ ۲۲۳ % 
 تست سس سس سس سر

 | هلعساو هدننزو روج (زوم ) ردروهشم هل (دیوم) رود هلت |
  رولوا ید هدناتسدنه رد هومر صوصخح هلع و هات رعو فورع#

 هدنضرع عارذ 1 را و لوط عارد ترد قروو هیش هنتاہن هرذ یر

 رواوا هاپع كردیک و یراص هرکص ردد راپ كحوکو  لشب ادشا یرمو
 هنس لوا هت را ردنا مطق نیکو هنس رها رود ربا هوا" شع و

 (نتنود زوم) هدننزو هلیح رار د هلک اکا رایدثهرر و هوبم نوئد هدنفرظ

 تخورفو قغاص كأ دنزاب و دز هدنزو نکفوکضرغ ها ١ لاد

 ۲ بلر هدتتیه زو» رداولح یرکس ع ولر ( هزوم) رد هنساتع» كعا

 محو لیخورکسع هدنزو بک رم (فکو.) یدناوتساکا هل وا

 نیلقتلا دنس نان هدحا مع ھل رخ نایکوم) ردهتساتم هو زا
 نال وا مارتحا یارآ تعمح ه دشاطتسع باکر مالسلاو ةالصلا هيلع

 دزو نکفور رب هللولو هام یا (نتنوت وم) ردت ا رطح مارک هکنالم ۱

 هدننزو رک ( كز وم) رد هنسانعم دادعتو قعاص هدول دنزابو دنز

 رواک ندنفرط رم «یلیضقا رد ید یرج حزب ودرد هبح هج هرف عولرپ
 ردکلهم ق هلهک هصاخ ا رارد زوم دیک رتو لبطا بد ز هد رع

 هدننزو هضب رع ( هزب و« ) رد لبج لبز فرع لبا بیبز سان صعب
 دم وک جم 5 باب ) یدید رد تالبا رضع ردنابئرپ نر لک عو قشم راص 2

 ۲ هلباب رسک (دیوم) روند رعش هدږرع رد هسانعملرق (وم)(رد او ۱

 | تاوج هب هلکشم ه لاسم هکر ددنعشلاد رواوا سز ز لب و و هد هلق |

 رد هس و ح وژ مانو یک ق دمو د-هتح هنلوا تاور و لقت ندنآ بور و

 هدنزو نابوخ (ناجو» ) ردرومشم یرادصق هک رد نیمار هقوشعم وو

 روئید دنشوف لش وط هدننزو دود (دوم) رددولآ باوخو هم رک رپ مشچ

 .دنزو رود (روم) راردیاریبعت شوقهرف هدرادد صعب رارید باقع هدیب رع
 ها رد هنساءعم هلا ر ومدروخد لغ هدس رع رد هکر ندنس هلح ماوه

 روهد زاوا فرطرب هلءا لعیصو الج ر دراکنژرب رد روج نس هدام كرودد

 || (نوما روم ) رولوا هیاک ندعو فیعضو مقحو زردیا ربعت یدروق |
 لق امش هسا نارهلدرو روغد هتک واه نا ایدتزو نوک ار

 درج الط صا هدشزو لاش وک هلیسراف عج (لاحروع) ردیکو ک كنو
 نر Ty د دلاری سیم
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 رردا هب راح هل ياها هعلق ژرداهب زادنارتو زادلا كف ه دنا توان زا

 بدارغ ردراو هراذعرب هدنآ ردغاطرپ هدسراف هدننزو نامدود (ناحروم)

 راد-عم قحا نوجا مدا ناراو هرژوا هرا۶» لوا رد دود ندرهد

 هسراو ییا تالهدآرب هسراو مدآرب الم زلوا هدا ز ردبا میلوص هیافک
 كنلوا هدا ز هرطقرب ردا عبن یرد تیافک هروک هنهدا هصالخ تالیکیا

 رد-ۀدا رح هديا یا-ذعم هلباروم هلعسراف مچ( هلاح روم)ردقوب قش

 و هک رف قح هفواهکر دروم رغص«هلبا رغص) ءادا (دحروم)

 ندهنسکرغالو فض هدخاغو رد دروف روعد هک رد هنس انهم هناحرومو

 هشیرو فیل ندنکوک تاب دوخاب و رجش (ندزیپ هجروم) رولواهیاک
 (دروم) ردنبرتک زان خر بخون طخ (نیربنع هجروم) ردهیاک ندقتریآ
 سا هدب رع رد ابن نالوا رع نیس رم هللادوارو لوهحواو نوکس

 تیسناکا یاب وخ فاز ارعش هل غلوا ارطءو "ریس ہد تان یارب روئید

 قرو ردندنعو ناح ر (مرسا دروم) رد هام نیکنو رهمور ردبا

 راهب مدره هدیکرت رابد د ینیس رم نایب راضءب یتوب رول وا هیبش هنیس رح
 یراک دید رخذا هکی دید ر ديهور سآ رلضءب و زردیاریبت قاب هدروطو
 یرغاب دروق نعل رد_یسا هلادمرک هد زو هناخروک (هنادروم) ردتابن

 هدرخ هد تنزو شروش ( شروم) ردندنعون هالوق ردم ی راک دید

 زر هدي رع راررک هنبراهچکلب بوزرد هکلپبارافجوچ هکر دج وب
 ریست كنکو یو وص نالوا هدنیهزرب ز هدشئزو یروع ( یروم )راد

 شعتوط ندداو رد هانم بايو قولواو روند هد هب هلوا نالوا

 تیالورب هدنیمز ناروتو ردقجت و هکر د هنس اعم شر ومو ردب و ع ونرپ
 ضراع هروهد هک ردید روق رود ه دشلزو هاب زور ( هلان روم ) رد-یسا
 مل ەر وو یثمادروقهروهد لوا زاوا لئاز هک ءلیس ردراکنژ رولوا

 ضب و شکر هد ههم ضعب ردا هد روب نم زوم (زوم ) راردیارببعت
 هرزوا قلوارکید یاضعم هدنناونع شکرب هدنسضهب و سکوت هد همن
 زوع هد هنغارب لرو نم رصسارپ ز ردهگگ شکری اره اظ ردشخلوا تبث

 هبیهادو هصغ هد زو زوس هل.راف یاز (زوم) رز ردبا قالطا

 (ناژوم) رد هنسانعمریدغو لوک هلبا لوهح واوو رد هنس ادم تبیصحو
 یراب و رونبد هدولآ باوخو هعسرکرپ مشچ هدشزو نافوط هللوهحواو
 E ی سس

 ا < شچا #



 ام ی

eوه یاز رد دعا د ولآ باوخ و لوب واو روس د هد دیک را  

 نارا کر دبات نا ناب وارو ج زو زور (هزوم)
 1 رد هس |( م ت.بصهو الب ق ٤ هلیسراخ یاژز (هژوم) رربد مک تی و

 هدنامرد (ندنام لکردءهزوم) ردهسانعم ر دغو لوک هلا لوهګ واو

 ندکمکح تقشمو دردو قلاق هدنح هطرو بونلغب یغاباو قاوازجاعو

 ندکلیا توت هتماقا بولوا عراف ندندیف رفس (ندا-هن هزوم ) ردهباک

 هن رالب رل هار هکر د ھاسا ښه راز هد-زو خزود )جم وم) ردهباک

 تا هلیسر اف یی (هکسوم) روند هب یرآ ( هسوم) ردا یرلودناش و

 هدرلفارو هد هقرا هجاب و هر هدر هلاخ رواوا سانا تباغب ردشوقرپ هش

 یر الاح شوق و ررا چ یرواب ب وباب او هدرا ا قطو نگو
 قروق راض رار د یش وق ق و هدیکو لصا ردپ راکدید

 عاط و یبععشار و اک کک لاا راد د دکسوم شود لاا رلّصعا و نشود

 لام هدننزو را وب هلذاق ( راقسوم) ر دشوق هايس یرلکدید یععتلرق

 بوز د یساق لیسةفوا لب را هدا زو شب نوا ردي زاس ن انلوا ربعت
 ردزاسر صوصع هاش ورد هدددٌنع راض رارالاح هلا رغا یک 1

 || رد شوقر هدلوقر روناوارمبعت لا وق هک ردیکد ود ناب وچ صهلادنعو

 ۰ انوک ندرانآ هعق دنقوط راکزور هلغاوا یرلخاروس رفاو تق هدنرافنم
 م

 تا با ایوب 
 يرازوهحون هللوهحواو رده-نسانعم هرافو ناج هلذورعء واو (سوم)
 شوم) رود شود قامح درو رایسوه (راوڪس م) رد ددس اعم

 رولک ندن راد نمرا رد لر هراصع نانلوارب» قاش نعرا ئ رد

 ا راسحا هدشزو اتسور (اکشوم) ردفا هر هراح ما رواو هک س رق

 هلا ار دی د بند و یهراف یاب حق (نارپ كشوم)رد صح“ ر نددوهب

 شیلک> طخ هایسرب هک راو هنغرب وڏ ندنشاب ردرواحرب دیس هرهراث

 ندجاغاوهلادندلادرزک هدرلج اغا امادرواوا یلیوت هلیسهداز یغرب وفو

 ۲ رددوناج یرلکدید نوبت هد یکر ت روناجوب ردبا واتر یک قوا هسجاغا
 هباد و هحایس كرلب رک OE انعه رک هح ول هالوهګ واو ( رک شؤم (

 گلیم هدنعلارا كرلب راقو هدنکوا هزا دج ردب راق یک داب ۱ قالعا

 ید رلهراو بود, هب گی هل وص السعا كردبادا دعو ر د دا صوا

 < لخت بیو هک

 | ردیورم ینیدناوا ذخا ندنآ ق.سوم ىح ردبا روهظ ز هزا وآ نوا

1 



 رو نا ات ۱, یخ

¥ ۲۸ > 
 تست ست مت او وا سم ست یاد تک ست دستان تا و تا سن ین سس تل

 هریاشعو ناب رءرردارمبعت یبغآهدیکر رار دا یرازو هی رک هلبا تعباتم کا |

 رربد ید یسع ع رم هک ردیشو دسار (روک شوم ) ردص وص

 یاغوصرولوا هدرالرردروناح نانلوا ربع كستسوک هدندنع رلضعو

 هدق دعیح ےل دص كچ: راروق ه رغآ كنکلدروس هدتاغ ییهصار و

 قلیچ ( ریکشوم) ردلناق مس یج ررید لرب تشکنا ہدزاربش راردبا راکش

 س او سوح هک رد هنس انع» ۶ ى هدننزو عود ( عوم )روند هنشو

 رهشر, هدناحاب رذآو 9 وچ عوم هدتزو ناهوس ( ناغوء) ردتسرپ

 ردراو یزرادرغ رح مرخو رسو یرلا رک اشکلدو فیطا داغ ردیدآ
 ر دره ردق شد ردلناق مس ع ونرب هلباف نورم 2) راد تا هد لذا
 کید تارمشح رد هنسانعم نکیدو شدن قاطم هدشزو وغ (ڭوء)

 2 هدشزو هد-صوم (هدکوء ) نوساوا ن د اسو هنکیاو

 ردیلباقم فاضءو ديدم رد هنس نایلوا دعم هل ادیقرب 46 رددساشعع

 روئلوارعبعت شاخ واهک رد هة وشم نز هدننزو لوغ هللوهحواو (لوم )
 لعفو رد هثسا ندم ًاطباو قءروطو كمك رولکردصء مسا ندندیلومو
 هدر كجهبد روط هروطو لوم هدر كحهید لیق ففوتو روط رولک صا

 دارم هک كءدو مک ین جعل رد هنس انعم تشک زایو راردلوالومو لو« لوم

 رد هتساعم زمي وصو هدا نمرو رد هنسانههویش وزانو ردعوحروه وت
 هوم حقو رونید هکحروا هدب رعو رد هثس انهماهد و تیگءدیدنه نازو

 نک# وکتااب هدیدشهو رد هساتعم نایساو لاتعو لام هدد رع هت

 روط هروط هلتهزالع فلا ( لوع الوم ) رد هشنرلانعم هنامرسو تعاضب و

 ليج ( هحاوم ) رد ردصم لصاح نداندیلود ( شاو ) رد ه-سانعم
 كرلب ردنلقو یساکنهدنزوولو (ولوه )رود هندن یا دغب هدننز وهدنز وس

 هک )دب رو صوص“ هرارا صد دلوقر ردزو و یرلقدلاح هلا رعا

 هک رد سوفاتی راق دلاح ارلنابهر هدزنسانم هدتاورو و رد راکدید ھت ەر

 هدع رع هک زد هلادلدنص مساهدی ان وب هدننز و لوط (یوم) روئلوارسعتلاح

 كلرزوا قآ ردیعو ضیا كنابن نانلوا رعت تالرزرا راد یب رع لهرح

 قآ یک نیما یکی ج و لئام هام ورغصاندنآو هرش هنقرو تکس ی رورار د

 نازو ردربظن ی هدراردا یضیحو لو رولوا لوط ینالغ كن رلهنادو
 یک وسو رد هرب“ ناثوا رم مع بروط کرد ه-دسانعم بر هدد نھ

 یچدبا دیا وشو زانو یجکاو LE هد هی یراق
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 قعءهروطو کو كیلکا ET ندد روش ) لا لوم )رد ۵ - رلادعم

 كجروس قالاو تمورو كر و روسو رفت اکماو رد دشسادعم شو :

 (لوموم) رد هبش رلانعم كەردلودە ورکو كءودو ر کو قکاقو 3

 (ییایموم) راذعد ردتلع هع ليف تو ردن ږرلالع زوک هکر د هتسانعهم لع

 ج راربد هموم همأاع ردا ایموم هد اون هدزو ییاتسور

 نیاو رد نییآ موم هدلصا ردیسراف ظا هدا دساع رل عر ردذورەء

 هل سح تروا ع هل-هلوا هب رقرب هدش رق هرام نالوا ا ابموم

 موم ردیبسیک رت فصو نییآ موم راضعب یدسلوا تبسذ هب هبرق لوا |
 یدد رد ه نسلرب یک موم هدنروص ایموم ارز ردکعد زرط موعو سور

 هحویکیا هد هيمو و هلی هدح وه یاب رد نیبآ موم یلیصا شما ادنعو

 هل -تهج یوو تک رب جد یس رب وردشاوا قاصم کا 4 دیح

 ایموم هه واوص هدهراغم نالوا لدعم اوم ردکعد مو وص :

 یدنلوا نسل هب وص ندعیدناوا بوط رھ هدتفو یتییدلوا ذخا ۰

 نودب رف عو یادم رولوا ییعو یادم ردعون یکیا لاحهمهب
 هراک.ش نوکر نود رف هکر ارد,ا لقت هل وش یدلبا روهظ دت ایز

 بوروا ها قوا یی وهآرب یسب رب ندهامس نکردیار اذکو تشک بوةیج

 یکم یدابا باغ EEA وا بوم هلا هةوا شا لولح ماشخاو

 یدابا رارفو مرع هنفرط هراغمر كنلاکنا هلةمالوا كلهم یجنز كوهآ

 دت.ها | بودبآ قداصت هب وهآ لوا یراوس حاقرب ندها مس دال لوا

 یدقارب هنحما هراغم ییسدنک هسا عهد ها هندرآ

 بودهزوکو ید رد جامه هد رحگاوهآ برلآ ینرغا كنوبق یخدرلب راوس

 ید ازر بونآ ناجهب وص نالوا هدنحا هرافم لوا وهآ یدع رلردروط

 یداوا یرید بید بولیک وا یجخز تعاسرد یدروس یت>ورح نقی
 بوتوط ین وهآ نامهراب دليا هدهاشم رکورد هر تلاحوب را هن 0

 رت نوش رفرلیدلبا ه دافاو ض رع ییارحامو رلیداک هنود رف روضح

 هب رجلا لسجال ه دک د رو ربخ ین رر رقت كرلب راو سو مچ یتسامکح
 ایقاو رل بدروسو بورګا ندوص لوا هده ب ورو قغاا كسورخرب

 یدلبا ما هلذلوا ظوظح « داغ نودب رف هلغلوا حد لوالاک یغاا
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 | رلیدلبا نییعفو بصذ رظان هنب رزوا برلآ هف سصتو طبض یب وص لوا و

 | هب هنس زونوا ینجوجرب یچاص لزق را ردبا بیتر راجترفا ینعون یلعو |[
 | هلبا لاب و یغاب مسوص یکیید شاطرب هدسعب بودیا ظف> هوا خاب |
 | یترغا بد روئوا هنگ یدنم درد لوا هرکصا دقد ردلوط ر ارب هت رغا |

 | یراب ولط» هک رراچآ هرکصندک دابا كرت هنس مرکب زو ررابق مک |
 هرزوا یعو یندعم ییابموم عونوب راب شوا ابسموم صااخ هرزوا |
 كشا رد هثسانعم یعبط تدصاخ هدننژو هلوک ( هن وم )را ردیا جحر ۱

 یک یسوب كغارطو یبوطر كيوصو یتدورپ كناوهو یترارح |"
 یوم) رولک صا لعد ند ندب ومو رد هسانعم رعشو لسیف ( یوم )

 اتص ندندس وم (ناب وم) رد هنانک ندلا صا ) ن دمآرب فکزا

 یوء) رواک عج ند نظف یومعا ذودشو رد ۵-؛سانعم نابرک رد هخلاسه

 ردعراصء لعق ند دوم ) هب وم ) رد باک ندر ضا (نتسد رب 3

 رواوا وبشوخ هدعٍاغ ر دندنسارجا تاب رطع رد یدنه لبنس ( ایک یوم) |
 "| یدناوا ریل هلعسا وو هلغلوا هدناکش فاز رررونک نددنه هر راتدوب ۱

 ی دنسرخ (یدنیوم) یدید ر دیک وک كنابنر هقشب ایک یوم راضعب و

 | (رجتو یوم.) رد هسنسانسعم قلوا تعنص بای راو زه لها هدشنزو |
 هللوهحواو ( هب وم ) رد هبانک ندتعالمو تعفاوعو تحارو تاوهس |

 (رک هیوع) رداورپ هدیقسوم ( لاز دي وم) ردردصم مسا ند ندیبوم |
 هدس رو ندب ور (ندی وم ) رد هسا ڪم لعاو مسا ند ندسوم

 هدننزو هن ور ( ها وم) رد هنسانعم كليا یرازوهحونو قاعا هلشزوس |

 || رعت یکروک هک یبصکند كروکزود هنیبوم رد هنسانعم هورفو كروک |

 هدیاب یکیا هک رد هدنعهر 2 لصتم هاه نا ےب یرکب ) روئلوا
O OE(هع)(ردهدنرک ذ هح وتم م لوا بابر داعش اکو  

 | ردیمسر ءاه هک لاه یافخو رد هتسانعع رقو یآ ر دفق هام هلباه روهط |

 | یتسانعم تیعو دعهو ردیقدا رمال هد رع ر دهسا نعم هر ردیقن هادا :

 كج هد رواوا قوب هدواو رواوا قوب هدواو رولوا قوب هدوب الث ردیا هدافا
 روئلوا لامعتسا هدنرا دقوم اعد دیو ادو رارید نآ هسمو نیا همهدرب
 لمر لت یتغب موقو رد هتسانعم هماخو قو رواوا نددادضا هجر دقت وب

 ۱ ی دیدردروال راض »و ردشاطرب هدشروالب هدنزو هد (اهم ) رد هتسانعم

 4 نکا ¥
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 یجاوت رد کام و روال هاء یسنجر رواوا سح یا رداکد ن کل

 1 رتکا ردقامع> فاقشو ضاس یهاجرب و راررو* کمر را نا شا

 زا وتلو هدنن دعم كنشاط اسنعم رر دارد یشاط كترف راروالوق هدراکفت

 | هکردق ردنور هدشزو راهب و رولو جد هدرضخ ارت |
 یش هش را تا رراتاطاکا یرالوب رر رک هننوو كتءود ردجانا یب هل ۱
 (لوئاهع )ردة انعع نوضآ هدنن زو لغات ام ۱
 یتشا یا 1 ندوعب ناتهم) ردناعشاع ) ناتسرپ هم ) رد هنسانعم لاھ م ۱

 هدینزو كواعم ) لوتهم ) ردکلبا قاراک هژرهو هدوه دار هک كم و ۱

 وا هد هب رع تغا لوتهمو روئد تیم هدب رع رد هتسانعم هد رو یلوا

 هلیسر اف ےج )48( رود هخکرب هدرب كته ردا وقم مساند نظا كيه

 یکب وک رداح هک رد هل.ط كحوک نالب رک هنکر ید رداح و دعا

 ) دهم ) ردي قصس یک زاد EE هعشامو روناوا رع یتشرغا رداحو

 ینشرغآزوکط ۷ لرد هک ردنا نشا كب وج مس هدیماش تول هدننزو دهس ۱

 تغلدهمو رود شالا حار هدب رع ردکوک یراکدید یناغوج ماحو ۳

 نیو هدنزو م2( مدهم )رد E هراوهک و کسب هد هت زع

 یکلب قوا نی رادانق یداوا یمسع هلساوب هلذلوا ضابب یر وق ردشوف |

 | رد هد هیج رکو ک عونرپو رایدتنارسفن لبا نکچوک یشوقوب راردیا |
 شموک و قر وڏ قا هدا رایعوق رولوا فا یغر_ وقو هايس نوت یرادادق
 ( یسو» سفن د ھم ( ردهباک ندیاعسآ 1 ایه دهم )رز ردا ربعت قر و

 ۲ هن رانا را هرایند یرلدرمضح مالسلا اع یوم هک رد هقود:ص لوا

 یدرویلاص a هلحد لک وتمو حو هنعا كنآ ندنفوخ نوعرف ی)هدلاو

 (تسهم ) ردرهشرپ هلی د > رم برعم هدشزو هر ) هد هم ( 8

 1 ) كيدهم ( رد هنا ليو نیکنسو رضا هلباتو نيس نو اهرسک

 وترب دیشو یآ همردک ی ع ند دیش هبا هم هدننزو دیحهف هلدا هجگ> نیش

 (تهع)رولوا ها تاتهج ید ءدیشمف اما سا
 ندنکوک ررد یحاغا نایموناسردسوس تخرد مسا هلبااه قو

 ه دب رع هنک وک ردفورعم تب رش نایم هدنفرط ناتسب رع راراس تب رش :

 خي « دتنزو دنزرف هل ءال (دنلهم) رد سولا عباصاو سولا لصا |
 و هدننزو "رکنا (رممهم) روت د دهم فیس هد رع هک رد یدسعه



۰ > 

 ناناوارعبعت نویس هکرد شن زوپ هد زو هناورپ ( هنانهم ) ردروهشم هلبا
 1 رد ساق هنایهامو قایا هدشزو هراوهک ) هراوهم ) ردناویح

 ه دننزو ربهش (روهم) روند هرهاشهدب رع رد هفیظو نالی رر و هیآ ندا
 ۱ رها قاسب رب رعرارد,اذخا هدرقروت ناصشنر دنا رب صوصحهزاس) رع

 عونرب هکلب ردلکدتابنهدلوقرب رار د رل ادیذورمقلا ق اذب ورمقلاقاسب و
 رواوا قارب و قآ داغ رولوب هدمانا ید دلوا دیاتم قرون ردشاط

 یکوک یآ هشاط لوا هدیکر ردرلقنم هدیناث لوف یرلبحاص تادرفم
 هدناتسدنه هدشزو دزرف ( دنوهم ) رد دی هعورم ه۰ یلوانت رربد

 یکروالب هک رد هنسانعم اهم هددزو یهش ( ییهع ) ردیدآ هلز وطرب

 هلءاواو (هوایهع )رد روم هدندالو تاوهس قیلعت ه.اح ندرک ردشاطرپ

 یآ هدشزوریطف ( ربهم ) رد یس هروءالص قلاب هکر د هنسانعم هوایهام
 باب ) ردیف هوایهم هلباا عتفو اه نوکس ( هویهم ) رد هنسانعم قو

 ردهتسانعم مظعو واوا هلداهروهظ (هم) (ردهدنرکذ هروسکم م» یا

 نامطو سسورد هاشم مظعاو ولوا هدا ز هليا لسیضصم مادا رت هم

 رد هنسانعم ےظعو ولوا هللا (اهم ) روند بابض هدب رع زد هنسالعم

 ردربمغس نالوا ثوعبم لوا ا هراید نک هصاوف مع ( دانآ هع )
 رد يج هم ( ناهم) زرد رتا سد هبا ڪک یکیدلبا راهطا

 ردراو یسانعم نوا هاه نوکس ( رهه ) رد هتسانعم امظعو ناک رزب

 تیتو هقالسع نالوا طبر هدنسارا سان ردیمآ هتتشرفرب ۱

 عباس رهم هام رد-علعتم اکا ماصم نالوب عوقو هدرهم هامو زورو

 سرف ردبنوک یصتلانوا كهام ره رهه زورو رد همش ةن روهش
 تو تعهش ۲ رد رادع مو رد ناک رهم هئوک لوا هنسبلهاح

 م صلاح ورب هکر دیعسا اک مد رع + رد هنسانع» توفو توم ۳ ردهنمانعم

 هک شاطینمرق ید خرس كس ۵ ردنا یرلکدید مالسلادبع رګ

 یکندرب ردشاطرب هدننول ناجم ندندو سالا ررید رجالا رج راب رع

 ۷ ردیعسا هدکشتآرب 1 روئاوا قالطا ہد ہر رم ی نرقو ردلتاق مس

 هدناتسدنه ۸ رولو اربد اناب هکر د هبق نوتلانانلوا بصن هنب رلشاب معورتج

 یسهصد هامو رهم ردیدآ هوحر هارو ردیعما هاش قاع ٩ رد هبصقر

 هک رده -دسانعم نیناک هدیب رع هلو محف و رد هس انعم ناتفآ ۱۰ ردوهڈم

 2 دروع #۶
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 ريع حاکن هدزرابد و و ناو هدگرتو ر دليم نانلوا نیما هد و دعع

 ۱ تار £ (تارهم) رد روش ادم تا ره٥ هژر اه ٣ نوکس ۰ رهم) روئاوا

 ر درس هدلاو مسرو تی لاز یزد کود لب اک هاشدان ر ےسا هدنزو

 درد ا دوم تداطاو قاور باو باتفآ ره» ر دیک د بآ هلما ره ء 7

 دعا ید جاراهم رد دنه هاتشداب مس هدشزو جا رعم (حارهم)

 هد- رعو رد هرات وف كبدو نواه قطع هدننژ و سایعم ( سارهم (

 هداکا هدیکرت رارک ود یادی ه دنا هک روند هشاط شلو وا یا لوش |

 ردم | هل سابلاردب مانو روند هد هس هود كو یلتودورارد كد

 ره*هزورو لک وم هرزوا وص هکر د هتشر درب هلا هزمه سک (دنع-ا رهم) ِ

 كتيلصءو رما نالوا مد او ردنوک یجنزوهط یمرک 1 كهام ره ۲۱ ۱

 قعراو رددآ قرا كوبرپ هدنزو نارهط (نارهم) ردلوحم اکا ییشع

 ن دچا تاذو ردیسا فیرش تاذ تایضف لهار و رد هدشالو دنس |ا

 ردبک ر ند هلک چ وا (ینابرهم ( زدندآ هاشداب رو رد دج یرفع نیس

 رد درس اوج تبحاص 55 كا یر و رد E E تم گر درهم یرب

 ر دالر ,دیقسومو ر دبدآ هچراپ ساق شوخرو ر دت ردصء یاب یرب و ||
 هب یروا مکح ( نارواخ رهم ) رد-یرعم ناک رهم هیج (ناج رهم)

 یدیشعا صاع یرواخ ادتا هلکعا تش ندنارواخ ارز ر دنراشا |[

 باطخ هلبا هلودعم واو ( ناوخ ره م ) رد-تالورب هدناسارخ نارواخ |[
 یک ناختالس-او ناتصا ر دفراهتم ه دناتس دنه ریت وب رد هسدسانعم

 ةالصلا هلع تیاخ یارب تسدو تلاسر یارآ ردص (تس رش رهم )

 هلبا رهم هلی سراف ناک ( ناکرهم ) ردنراشا هن رافرشا فرط مالسااو

 هلفلوا هنسانعم طب رو لصو ناکو تبحو هقالعرهم ر دیک رم ند ناک

 نوا كا رهو رد ه- ساو دطب رھ ةقالعو 4 ص2 تک ك رهد |

 كمظعارنویمادتا كنلصف زوک هکر د هیسعس روهش علاسوردو 1 ىجا

 یر ردراو و مظع دع یکیا هدیلهاح س رف هر دنامز بوح هرم

 یخد ی وک شب نالوا هدندءبام هکر دزو نم زور یسیرپ و ردزورون زور |ا
 هدمود ر مو هکر دوب یرلعز نایسرافو رار ږا مارب مع نوک قلا لوك

 ی دالا حاورار هم ى اسحا حو =. ھو شرف قید لعو لح قح

 لاڪ نو دب ر جا 9 ۳ ۲ لواو |ا
 ۳ تب د تمدح سس
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 ناک رهم هن وآ لواو یا ساح هد دنوامد هوک بواول رفط هک اب ات 2

 ااعر هاب ماکح و نیطالس هدرو نم مو هکر دوب یه>و كنس هم 1

 هک رب دیدرل ضب راردیا تفطاعو فطادلاوم طسب و تقفشو محر هاناو |
 هپ هلغاوا نوذ « ده و رھ مول اط هاسشداب مانرهم : دیلهاح سرد

 بودا داعستساو E نوک لوا ارکشنم هد راذ فا وا تاناهر ن درلط |

 جات نالوا شم تاتفآ ناکا مشدرا هکر اردو راد دانا مارب هنس رها

 نیطالس نالک هرکص ندنآ یدلبا عضو هتشاب هدموق رم موب یروهشم ٠

 نهد هنراتدو بوردیک نوک لوا جال هش ر دالوا نودیا رو تسد ید |[

 ند هاج هنیطال-س روض> هدروب نم موب و یدیا ردیا الط نابلا بح |[
 افاو ځرت هک یبهوی» عون یدب واو بوړک نادنعشنادو نادیوم مدقا |
 یرلعزو ی دیار ردا باحعتسا قبو مزوا ضا و بانعو راو اولاو |[
  هلباناب نهدو لواسشت ندر هویم ناناوارکذ ه دموقم موا هکردوا |

 | ماقاو عاجوا عیج ده هنس ماتخ كلبا لاعتسا نالکو ناهدا 8

 مامر هدیفسوم (كرزب ناکر هم ) رد:ظفاحشو نوص ثعاب ندمالاو |

 یمرکت كهام رهم (هصاخ ناک رهم) ردفورعم هلبا كرز الاح ردیدآ |

 ردماقمر هدیقسوم (لدرخ ناکرهم) ردنایسوحم دیع موب ردینوک یجترب |
 ردینوک یجلانوا كهامرهم (دماع ناک رهم) ردفراعتم هلا كحوک الا |

 ناکرهم )یدساوا نایهدنسهدام ناکر هم ردنایسوحم دع نوک لوا |[
 یا رهم هلیسراف فاک (یناکرهم) رد هنسانعم لدرخ ناک ر هم (كحوک |
 ییدلباعازمخا د راب یب رطب ور ورسخو یدناوا رکذ هک ردهتسانعم |

 هتسد هدمج الاح هرزوا نل لوا ر دیدآ یسصشب ی رکب كن زوتوا |
 فرح مئصاا ح وربب (هانکر ه»)و (ایکر ھم ) ردیدآ اونرپ هقشب و رونلغب |

 نیب ییاصعسا ردا هقْس هدلوقر و ردنابت ناناوا رەت مالسسلا دع

 لوید یتوا کوس اکوب هديك ر دروم لوا بواقلا بوب سالا |
 یناکر هم هل ( ینامرهم) ردسهاکرب تسرپ باتفآ هدندنسع راضمب و |

 رد فیرخ لصق لوا کرد هیس روهش عباس (ءام رهم) رد هنسانعم ٠
 ردزاسرب ند:ءاونا ( كنج یرهم) ردندم یریس هدنجرب ناری كياتفآ :

 ۵ ( زامعم) رد راقردهنسانعم نز هدیدنه تفلو ردیسا كنح هدلودرپ م

 لواو رد اک نداد یارمسن ام رد هنسانعم رم ہ دزو زاس |8

  jدعوصوح 4
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 | لحر درهم یک تراع ه-نلوا ماعطا ارعو هدنآ اعاد هکر و د هءضوم

 یشاب رازاب و نش فا صاو AS Eg عو یوک رد هنساثعم مطظع

 یروس یوا لوا هدنزوز را (ربم8*) رووا قاالطا هد هنس هلوعم

 هسشن راق كنآ یلفرطن کیا بودیا بصن هد را هککوا همزج هکر درومد
 ۲ تورت وزە رام همأع ر دفراعتم ه درلو راوس مو رانان رار رود

 "ریو ردذوخ ام ندنوب ینالطا زام هنب رانکید یک یرسسک ۱« دنراقان

 ردتس] 1 مسا ندبه رد رع هکر دزامه۶ لصا رد هدحاو تاز ۶و

 توتوا هلاما هلذعا وا قرمصت یراق هدد رد هب رلانعم ع رقو برز

 یک یکیدلشد حسو نم هدر هلک حالسو جان یدلند ربع

 | هدننزو نکن (نیهم) رد هنسانعم تمطعو قلولوا هدننزو یهز (یهم)

 نیهم هلا هصرص# ءاه ( هتهم) روند هب هنسک مظعاو واوا هدانز

 هدنئزو ناکد (ناهم)( رد هدنرکذ هموعصم م كلا باب ) رد هنساتعم

 | ندنوکسو تعع ( جخرهم ) رد هنسانعم لیلذو راوخ ردسرفو یب رع
 وا دواوا راک ندحرواو ردنوکسو تع جدو (ناهد رهم) رد هیاک
 ناهد رهم )روند هراهنسک ییحروا هرزوا ییکر فصو (ناناهدره»)

 هاه نوکس( هره») رولوا هباک ندیانفآ كد هب ورغ تفو ( ناراد هزور
 هد القو هنکومک ود نويو EE رود هنیکج یجنازقو ىجروەد

 نیعنع هفاضالاب نکل روئاوا قالطا هد هن زهرهم درو ځرطسو دغاکو
 یاه هرهم هدالصْلا د و٥ زد هیاک ندک اوک ( ییایس یاه رهم ) رولوا

 (ورادناج هرهم)ردنک اوک دوب (تالف یاه هرهم) ردروطسم ییاعلس
 | ر دیمدآ دسحو نیمز “رک ( كاخ *هرهم) ردرهزناپ یرام هکرد هرهم رام

 هک یار هرهم هم اج (نحادنا ماجرد هرهم) و ( ندنکفا ماجرد هرهم)

 ند-:هوسر ناک نیطالس ردتهار هدوهعم ماحیهرهم نابیلاین آ دارح

 ند هس نداعم نوعا نالعا نب راقدلوا راوس هدنرلتع نع هرب رب هک یدیا

 هاشداپ بوئاوا ذاحاهرهم و رب ندسنج لوا هنبو مامی رب عونص»

 روهظ ندنآ رروقارب هرجا ماج ینهرهم لوا رلکنه رش هلوآ راوس هک ند
 ردهرهء) یدیاردیاءاکآ ندش وکر كهاشدان یسکر ه مظع یادص ندیا

 شاط ردهرهم ) رواوا هبانک ندعلوا نوهسءهو سوبح (ندوب ردشش

 ماج ردهرهم نالوا رکذ ( نتسخادنا ساط ردهرهم ) و (ندتکذا

 هک دیک هک یا چوپ



 ۱ هبانک ندکمکح هطرض هجولنو.حالطصاو الاحرد هتساتع» ندنکفا

 ۱ (رزهرهم ) ردهبانک ندقلرق نو (ندش عج ندرک ردهره« )رواوا
 "هرهم ) رول وا هانک ندنک اوک دارفاو ندر ( س*هرهم) رد رونا رهم

 ؟هرهم ) ردهنسانعم اخ "هرهم ( نیک ءرهم) رد هبانک ندر 1 (ییایس

 | ندایند لاعو ق کز ےک (نیکشمهره») رد هیاتک ندناسآ (دروحال

 | هلام نیمزارب ز ردهمانک ندناعسآو نیمز ( هفحو هرهم) ردها نک

 | ندمههردب ز دابل>ز ( تالفسدنهم)ردهدنن م هر ھهرپ هرحاوتقرب تبسن

 ماسه داوم یابناسب یب ۳ هرکس یک رواوا هنانک ید

 میم لوا باب دلش ٥ و قلا ناسکس هدیاب یکيا هکر د هد نع"ر

OTE 1۱ بالک قو ص لو روند هروکنا بارش (  
 | وکصاوخ (وطسایم)و (وتعایع) رود هده هاب و حدقو ر دهتسانعم

 | هدنزو رازایم هلی (رامایم )ردیدآ دبر صوصخ هیاراصت هدئزو |

 ۱ ابا بتاسحو قئاص ندر تنآ رام سا یمن ند ندیرامآ

 | هدسرع هصاخو رد هتسانعم باشودو مکن ( هتګ ی )رد ۵ نساتعء

 | حط رود هرم ناسلوا ردت كند ران هدسیکرتو بلا ةديقع
 | یمعطوردی وص مزوا شلوا ظیلغو لئاز یثکا ندشاثلث هدقدناوا

 | ردروهشم هلیا معنی نالوا یب رعمابط الا نیب رواوا لئام هتضوج |ا
 | ردكندرات یرلف دن اننق جد هعفدر ها لسعو هل | رکشرپ دم کیم

 ۱ ردكندرات یراک دا هذاضایاذعا لغو اون زوحو هلقاق هوذم ديمو

 | ردلمعتسم یجد هدیکر ( شوم )رد اک ندرجخ نم دم (تسرپ یر

 ۱ هدنگا (نادیم ) رلربد نهرب رع ردیط) عطر هد تضوجو توآلح

 | جد هدس رعو هدیکرت هک رد هصرع قح هشوق تآو ردفرظ نالوا هدا

 رع ( ندعآیسپ نادیء) رد هیاک ن دنیمز ( ربغا نادیم) روند نادیم

 ردناوبح بااقو ضرا رک (اخنادیم) رد هباک ندغلوت تیاهب رع

EIS)یاّص- تص (جاع نادر ) ردهنانعم لوا جدو  | 

 إ شید هرژوا دیس هو ( نتفاب هداشک نادیم )رده اک ند دعاک

 | صااخ شما هءههد یکی هلا نوکس ( هدیم ) ردهبانک ندا نزملشعو

 ردفرح ندنول یراک دید هد الاحروند هکعا صاخ نال: روشد ندنوا

 حط هلا رکشو دوس رد یعما اواح عونرب و رود رریسا "رخ ه دع
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 9 راکدا نالوا ربما یر هديك ر مزب و عید همش کا ناربا

 شازبد هکلسسا هدق داوا دّقعتم بولاخ هاش هش همش مزوا ناک

 (رالاس هدیه ) راردو رق تورتاب هلیمادنا یزوج دوخاب و مدایاو قتسق
 روهظو نون رسک (هندیم ) ردبسنا قالطا هبیشاب یک نکلر دریا
 کسو ءا مه ( داری ) رپ د ریکینشاح هدلاتس دنه رد,شاب یبهرفس هلیاه
 باز حف ( دربه ) روند هباةصو ترشع سا هللادو هست یاز
 شمالا یرادستقا هما دو تکرح بواوا هات لاح ندب رش ترک

 رانسد قجهراص هاب هد زو رةق رام ) روئآوا قالطا هبهنسک

 ه-ش ره ردیعسا رجش رپ هدینا رس هدنزو سېل ( سم ) ردایدشو
 یرجشوب رد بسا یرجش سوطول هدلوقر زرد سوطول ,داوپ
 ندنا قرو نکل ردج اغار بی رق هنج اتا یمورزوج یرابحاص تادرق»
 لئامهترجو داوس یرجشو هیبش هتفرو سفرک و کا یرلکترکو كر هجا
 یلتدح رادقمرب و رغصا ندنرهئاد قبنو هاس یراهلادو و.شوخو قو

 اکآ راضءب و ناب و فصو ودرونید یجاغا یربب ناب اک وب رولوا

 بارش ق عب ( نس وس ی ) رلبدلبا نایعو فشک ویدروندیجاغا نوغاط
 فاکوا نوکس ( كيم) رد هاك ندنیلعل داب ( شف یرعش ی ) نسوس
 بارش "هدنراسک یی (راسک یم )رد ةسانعم دارجو هکر کح هژهسراف

 كمحا واک ردلعاو مسا دوخ ام ند ند راک یظقل راک

 ناب هدنهدام هک هت رووا لامعتسا هلبا و یم قج ارد هنسانعم

 هلا لج هر 1 قاک و رد هسا كيم هلاک ج( كلکیم ) یدل وا

 ررریشن ادر هدعفاس هدنزو نالیس ( ناليم ( رواوا هه ننا هکر <S كحوک

 ةا رارس و هک هت یددا ردا دانسا تل و ر هاوهاشاین هک رد هسک

 دنزرف ( دن ) ردیعسا مولعمان ةبصةرب هل اب نوکس ( میق ء) رردما داتسا

 ( نوچ” )ردت الور هدسراقو ردیدآ ھۆر ندناذاّصم نبتزغ هدشنزو

 یرب رولوا عون جاقرپ ردخزر هدتب عاهب و ناسا ردروناج فورعم
 هرقو روئلوا رەق كش هنع ولر و یداش هنعور و ردد راک دید نوع

 نالوا هدتفارطا یک قیشمراص رار د نوو هد ها یراکدید ها

 زرد وراد-هایس هدزار شو دوسالا ذمرک هدب رع رواب راص .هلاتابن
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 هرو کم م ینا باب ) رد دتسانعم دوعسم و لتوق نو" هد رعو

 لب و ردة سام طسو و هنروا ه دننزو ناهن ) نايه ( (ردهدنرک ذ

 تغلو رد دن رام هطناحو قجرافطو فالو نوو ردهنساعمهاک کو

 هدناسارخ ر دهزوا ع ور ( ییارم.نایع )رد هاسانسه رک و لوب هدیدنه

 هد نس هنروآ هدالقو رد هتسانعم طسوو هنروا هلاوت حد ( هنایه ) ردرثک

 روئلوا ردت هدالفلا ةردو دملا ةطساو هک روند هیوحا هنادهش نالوا

 یاتو هللو هع یاب ( نیسایم )رد رهشرپ هدسنسارا ناجاب رذآو قارعو
 شاط هاکنآ رک اط هک ردنلآ نالوا رممعت كنلک هدننزو نیشه ها ها2 ||

 هذ او نوتلاو رد هن را ءء٥ قزاقو یرسکا هدشزو وه ) چ ) را رارمق

 نت ر هللوهع یاب ( نخ )رد هتسانعم لدسو لو و رررد هنس هکس

 قح هئلوا برض هلا( مردزحم) رد هنسانعم لوبو كمهشدا هدشزو

 هرزوا ییک ر فصو (مدق ح*)ردیس هکس نوالا ( یراد حج )رد هکس

 ضدك هلع یرعغرب بوعلاق ندا یییدلوا هک رد EST قدرق تابا

 ند نس هلج هراح ۀب ودا ( كح” ) نوساوا یزاح رک نو-وایه> 8

 یب وص بودانیق یل -ةنرف اخ هرب زج یکیدسش لفنرق رديعسأ لفنرق |
 هنا رض هکر دعضو» ناسک ها (هدکم) را نمراقیچ هرمشط هخداذآ |

 چد ی رازه ردناشب و ردةةر> ( ىح ) روناوار بعت برضلا رادو |ا

 رد کرج نداد دلایم ( نادم ) هل رات ا یترمک كنس همان راربد

 هسرواوا لخاد هیهذو صا ردنادارپ صوص هب هءب را لاعقا یس دک ی

 هل,قتسهو یطام لاح تیاکح هسرولوا لخاد هبیضام ردپا هدافا دیک ات
 رد طاح یا ندنتسااد نادو ردیاهدافا هضحتیلاح هسرواوا لخ اد

 كملیکیو قلوا یی هد-تزو ندید ( ندیم )رد هنسانعم كلب نتسناد

 ادنو الص هماعط قلخ هلیاورمسک ( شاربم )رد هشمانءم ددجتو |
 یب كنكج یوش هدشرو نط شد ( قیدرم ) رد ەك ندا

 رولیاب تالعوک ندنآ روند 4 ۵بحراب نالوا رە كشور و ردیع ول

 (هربع )رد هجنرق قفوا هکرد هند تعم هجروم هلبار مص ( كوربم )
 طفل هدب رعو اک هک رد هنسانعه هجاوخ هد شزو هرم

 كت کن رد ناوضر ( تشهب نش رم ) رد ه-نیانع توادعو

 ) نرم ) رد هد هعباس ءاعم هکر دب ژدلب لحز ( نیمه ریه ) ردیسحومق
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 یوا نتخوتماو یولهدورس> ربعاو رد رص 0 داماد مان هلبار حذ

 قلوق هدشنزوآ ر : هللوهح یاب ) رم ) هل راتعا هش : رولوا ترشا ۲

0 

 یسسان ماعطو روئید هد هتفاضو یئامهم بایساو رد هئسانعم نامهمو ز

 هنسانع رهاطو كاب رواوا ین "مو روند هد هب هلمکسا نانلوا عضو

 قوق ( ناب رم ) رولک لعاف مساو را لعذر ردصم مسا ند ندیربمو

 ساحو هداب مز هدننزو دزب ر (دریم )رد ها سانعم قایضءو یحاص

 ٤ یاب ( كرم ) ردلپقتسء لس ند ند رم هلو هع یاب و روند هنر

 1 روار ارغصء هغیصو ردک دسو لو هکرد هتسانعم ریمهدشنزول مت هللوهع

 | ند -رعپ هالوهح یاب ( ندی ربع ) رود هنس هناځرا هدننزوهزبر ( هرم )
 : نیا هللوهح یا ( قسم )رد هنسانعم كجا لو و كم هشدا هدننزو |[

ISLESنی و  

 هايس هایسندب ردلع یراکدید سر هدر رع دا یس هدنزو ۱
 ۴ رار د سوا قرح صرإ هماع رواوا یک ىشەجالا هع روڈ یهرق لقاو ۳

 ۱ رد هئسک شارغوا هلع ماذجیلاعت هللاي ذايملا سیم هدندنع راضعب و

 1 ی هدس رع روند ه:غورق ه3 هلا هد شو هاوهع یاب ( اسم (

 | رارد جد ییاشیم رد لاح نع رب زانخ داعط ییفوص-م روند اعلا |[

 : رغصو یزوک نوق ندنعو هیداباب (راهب شدم )دزو ییاجز

 یعورف دف هدلوقرپ ردادوسو م ار ل هس م ردکعچ یرلکدید یزوک 3

 NS لا 2 ( هتشد م )رد ساتم ناب تأو و ردیعما

 لاحر => رد یسوو یوط هل تیش 23 )ِ ع شدم ( رووا رسما ماخاخ 3

 || لد هنیمز ییاوه هکر دنامطو سبس لوا «دننزو ب ( غیم ) رلرید خد

 رد هسا ئوم راو تاو و رول وا رە نامط روک رواوا بعوتسهو طع ۱

 مر و ت ساع کرد هام داریم هلرسر او یفاک 2 a3) ھه ) ۱

 ۱ روتاوا قالطاهراک و نیطالس دنا اہم هضار ردتفاضو تیک :

 روداوا رب تبع ی ریازوک ردرمصب دم را دقمهدیمز یورهدننزو ليف ( لیم)

 هد رالو وروخ دهد هنا كراشاشن ور دلم سد سد ید ه دیک ر هکر وند هلیم همرمسو 0

 بیطو هانت نا اوا بصن E هرابم اناج نوعا یتعالع محهرف 9 ۴

 تم ةر هدب رع هلي حف زږد هد هاش نا اوا بصذل هدئنادیم ناکوحو

 ۱ ردس رع هدنعوج كن همو مع ياعم راضه ورد هادم باو هجوتو |[

 نیک فی یاب رد رههشرپ هدیاتسدنه ةد زو داد ام )رلیدید
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 هاردئزام سواکیک رد یعسا یتارا ناولهب ر و ردحوق یار هکر دءاش
 ( لیمالیم) ردیلغوا كلوب روالد نیکرکیدیثلیا ماقما اق هرب هدکدنک
 ردهنب رلاذعملیهردنا لیمو لبه رد ل ءو لیمات لدم هللاو اسمو تمزالم فا

 طاع ھت رب یربو عیجو هلج و هجتدرا یرب یرب یتسمب یلاوتمورتاوتمو
 رد هتسانعم ذی و درکاش هلباواو (والیم ) روئلوا لامعتسا هدنرلدق وه

 ی ا داتسا هک رد هسا طم هناد رکاش هلبا هصب 2 ءاه (ءوالیم )

 اهل تبرشو كالتب رش رد شش ع نالب 3 هدرک اش هرکصذدک درب و

 یاکدژهو راهب هدزمو رد هشعانعم تراش و هدزءو زونلوا رب تبع

 ندکعا روک یزوک ( ندیشک لیم) روئاوا مع قلتشم ی

 او کک یرلکدلبا بص هک ردن دنراتمایس نارا ناهاش رده اک

 ( هلیم ) رولوا هیاک ندکلیا ديمو درطو كروسو ررکچ ليم هنب رازوک
 نادي یو یهاکنج كنب و زغ دو ناطاس هدناتسکرت هدسنزو هلیح

 هد رعردهنساسنعم هب رک و یدک هدننزو لیس ( یلیم) ردیعسا یسوکر عع
 ردنراشا هددع قرق ردقفرحرب ندا فورح هدنزو مج (عم)رونیدروس

 ( قوطء مع) رد اک نداعا (بناک مع) ردهثسانع» ناص بارشو

 زب وه هدشزو ربچ یب ( ری ) رد-تیلوجر تاآ یک ناسیفوک فلا
 رد ةنحات عم هتیکیاو ۵ تابش هدننزواد ( ایم ) ر دمزواو رگ هک رد هنا

 یدروجال لوا ندا رددشس ا ەم ناولا ةن اورو هحرص هدایت 17

 ھن زود شم دوك هدراهنسا یک وتو تعاس ضع! رای وق هک رد هحرمص

 ۱  ردینانوب طفل هلک وب رد هنشاسنعم ایکو و زرد هنيه هماع رار دبا حرطو شفت

 تعفنمو هصاخو شغو لغو رد هسا: هلیح جوز لا كلك رب ز

 قحاش هد هانم حواو ل۴ بهذ تءنصو ریسک ا لع رد هنن رلاسنعم

 ۵-هلقرب هدنسارا نعرهو رال هدناربا اھو رلبدلیا مع ۳ ندنفدداوا

 رد هشسانعم قئرط مس ردکعد مس ری سو مس ا ( سا نیم ) ردیعسا

 (ونیم) روللوارعهآ هدنوف هک ردوا هکر وبس هدسنزو كرب ز ( كنیم )
 اتیمو روالوا قالطا هد هناءهآو رد هنسانعم تشهد و تنج هدتنزو وکی

 هدهررهوح نانلوا ربع دج ر زو د مزو یدثلوا کرد هک هت ر واک هثسانعم

 (سونیم) ردیدآ رومهمرهشر هدننامز لاصض ( داب ونیم )رووا قالطا
 رم فتهو هد زکالف هلءا ءطراعرب ردیعسا هاش اپ رب هدقلس :هلءا هاهم نیس
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 بو
 فا یونبم) یهاوا لات هتتطلس هم هرکصف دنامززپ پولوا لذا | تواوا لالا :

 ۱ رد هنساتءء یومو لیق هدزو ود هالو هغ یاب (ویم) ردهاک ندطوربق |

 هوره م زرد ویم هسهععا مزوا هدا اربا راد شب و روند رعش هكر ۲

 ندنتسباب ردیففح داب ی هک رد ھن انعم داب ی (داوب ء) ردذوخأم ندنچ

 (لد* هوره ( رد هشتم قلوا ییزالو یلکر ۴ ناسا ردعراصم لف 1

 ندد .(نهیم ) رولوا هاك ید ند رددالوا ۳3 يللا 9

 هل بةو موقو لابعو دالواو رهش نالوا سآر طقسو ناءاخ هدنزو
 دوو ردیغاب هر 7 5 بورد ھی راانڪم هکسهو یو و>و رد هش رلانعء

 هلءا نو نرعقم هب ی ی یکسال یر ر ) رولک هلسانعەرىشو م

 ردت وا ایت . هرزوآناس ترد یر کی هک ردهدنرب-فت تاباکو تالا هر دمصعم

 تلا |نوازوکیا هدح ودعم تاب ر کرد هدر نول دا لصت  هعاا ناب : یلوا و

 هزا شهلسرواو نت عطا رونه هاب 7 ) دوسدات ) رد هنن رانه ۱

 تآووص ۱ راو یسا دم ترد هدشژو الان ) (ردلعشم یت 3 دا

 ۳ راربد ید یا رک رد زاس فورع« ۲ روشد ءاه هدب رع رد هبدأتم»

 ناکمو لح رولوا قحال هش رخآ هلک + رددتسانعع موفاحو زاغو

 رد هش رانعم لح ضو رعو یلناانهب و لر اطانکتت ر دبا هدافا یتسانمه

 مولطهکر دهن بب اھ ناسا ER رهب انهب

 رردا رت اد دیک 7 رارالاح هلبا كدود نورفوا ییولط ردیس رو

 كراهن هیلوا جانحهرظن و رکف هکر دهن یروزضو یهیدب نا ۱

 ریس انو اسک هدشزو سوقان (سوا ان ) یک قتل كلو یسایض
 رو دهد هو زالو رد هد لاره یرا هیکن ا

 رد هنسانع» قاصو صااخو فرص هدنزو بآ ( بان ) ردتفل ید سووان
 هد رفص تا لواط هيلا قبرطبو ردهشانعم نادوا و قواواو

 رد هنسا:۰م شید یژاهدب رعوروناواقالطا هدهوس هدنلکش قولوا نالوا

 هده هود لشاب هدناع لعوراردیا ربت یشد د ك وک رواوا هدعاهب و حابس

 ردنرابع ند هئس عدم یسحراخ دوحو زد نم لاع (یابان) رود

 مارآ و تفاط یب و تغارف ییو هسارس هلبسراف یاب (اورپان)

 تفرعمو شلاد یو تغرو لم ی و یشاصتو فوخ ییودسیقالو

 رد هثسانعم كمحالاو كمروس لا ندوس ردنوحاهند ندون رد هند دیدحو



 تا
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 (اوتات )ردیلباقم دوجو هکرد هسانعم مدع هلسرسسک و بچ (یسان)

 قتیحالص هلامعتسا هه شلوا « هاو عیاض هلو حف و ا رمسک

 هده هنس شلوا قول ندء رکصورد هئسا ۶۰ قرص مو دعم ( دوان ) هیلاق

 بحاص (دنهدوا )روللوا قالطا هە دسک ناشدرب و ساعءو روند

 زسا وصورد هنسان-«عیظعوول و اهلیااه نو سوا (هرآ)ردهخافورهف

 نایلوا هرزوا یسهیلصا تااح هک رد هتسانعم هرهبنو رد هئسانعم هباعورفو

 (ناسومات ) رد هثسانعم هدیشوب و ورکو ےک هیقا باق 5 ةا شوم

 هلذقلا یلعو هاکاو رد هنس انعم مقوو راظعا هلن اتش یاب مضواب حف
 هک قدلوئو یی-ءب (هدیسشارآن)روئلوا مەت نی زرمسنآ هک رد هثساتعم

 رد ص لوبنانو راومهانو ظ_یاغو ظذ هرهب یب ندناکراو بدا دارم

 یراق مج چ ) ار رد هسا اوم مزالو د الو هزورضاا ) راحان (

 یرسا قاع هال سا دام ن زرت ىس ها ار اهلا ه2 یاخن ی

 هردنوکو رده رد لادتح یبوا یک نیوز هداوقر و ردف رګ ندو

 ار نوکسو میج ےض (كهرجان) رونید ہد هغار نم كچوک نا لواری بعت
 داهز ضعملادنعو رد دس ا2ھ كعا تءزالمو قلا هد هاب لود حف و

 یک اسلکو رسان رداراصذ a.3 مانور دیدآ صح ند اراصذ

 رد هنسانعم یهانتمانو نگو دو رب هلبااز نوکسو مج مض ( ماجنا رجان)
 هکر دیح انا ماح هدشزووهآ ( وجان )روند هباهالارغ یا هدب رع

 هلکدآ ےک ردح در كلوي هدتزو دولان (دوحان) روند ر ونص هدب رع

 ہد-انزو خاش (خان) راردیاریہەت یتابط هودو یغارذص ومط روایحا واط

 رب کنیمزو مروک هدشزو تساراو (تداغا )رد هنس انڪم هرو كوك

 .sS دارو وان رد فهم ادخوأ (ادخان )رد هنس انعه

 ریست نادوفو یو هک رواوا كعد يبحاص ین کادخان هلغلوا هثعانعم

 رونلوا قالطا هدهنغن رط كروب ردهباک ندا (باتفآ نخان )رووا

 ہد رط كناسدا ردهرورب لام هب ی نر هل.سراف یاب ( لاب نخان )

 تا هثعونرب و هعالوط ه-دعور هان ریخت هد رع ردنا روهظ

 هکر دهنس انهم نادندب تشکنا (ناذب نا )رر د ناغاوقو نارا

 قنرط (ارب نخان ) روآواهباک ند هنسکر یهو فح ًاتمو ن دنربحو غی رد
 ندقعرخواو هلجا نم ( ندز لدر نخان ) روئلوا قالطا هه قاحو هنغاګ
 ERE TERE REE حس سست
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 ندعوا قد هلا اررسک و یراف یاب حف ) نارب نخان) ردهیاک

 ردسحرب بلصو ضا لثام هرج و فیطا یس هح ارو هییش هفدزط
 تار رۇن و ازت فنر ط نا افتر تو بیانات و
 (ارب نخان )رددیفم هدخ اغ نوا ضح سابتحا یروخت ردندنسازجا

 (هداخنخان)رولوا قالطا ید هر رد روند هب قاحو هتغا ےک قئرط.

 لاب نخان ( هراوخ نخان ) ردیجوا یرویس هک یاب مق یتعب رد هم اخ كون
 نا رپ نخات هلبا لوده واوو نورسک (شوخ نخان )رد هس اف

 ع باتفآ (زورنخان) ردهاشم لوا دو (ودنخان) رد هنساتعم

 تعوصخو كنح بوداداسا نس هنایم دن-ک یا (ندزنخان) ردزورفا

 نک روشک و د هلبرب یرب كي وک یکیا یصا كلثم وب ردهیاک ندکیا الا
 نا روشارخ هلد رب یرب هامور ی کیا هش اکو رارالح قارط رای چرس

 ةقط ردنلعر صو“ هزوک (هنخان)ررالح قثرط هلا هیشت هک وک

 ردنار یپ ۲ لکس رواوا ضراع هداج ندیا هطاحا رتا

 رواوا لزق ههاکو یراصءاک رولوا ثداح هد هدنراکب لزوک هاو
 رابق نکہ كزوک تو رول یرغوط ه هنن رف عبط بواوا دنم هه اکو

 راس ی س ردتیا هد کر و هرفط 39ت رو 9 لرى هگمروک و

 ناسا ردهفاد كليا رظذ هد زدلب لیهس راقیح هدنرزوک یخد كناويح

ESروهط هدرظاقو هدناو رولوا داد نح هست وا جالع یناقیح  

 (بش مشج هتخ ان ) رواوا یدو م یکاله هس رماوا عطف هدنتعاس ندا

 هللا هلودعهواو ( تساوخان) روند لاله هد رع ردآ یکی هک و نهاه عت
 كتسا تس اوخو كمما نتا وخ ردردسصم مسا ذوخ ام ندنتساوخ
 هلفاباو رولوا هتساسعم بلطی و مسکا تساوخ ان هلغلوا هنسانعم

 هایمز شاصایو شادو شعانکح ةص اخو هنسن شاد و شم اٹک

 ( تسوخات ) روئاوا لا نسا هدالرت شخلنابط عرزلادعب اینک | روید

 كچ هلقالا ییهنسسنرپ (نتتسوخ ان ) رد هنس انعم تساوخان هلبااخ حض

 هانشمیانو هج نیش نوکس (تشادان) رد هنتسانعم قعصا و كمج و

 هک روند هرا هل دفنصر و ردهنسانم زغاتواو نسایحو سسیدا هللا

 : نرافاچتالاو اهیف هسیارارر و هنسدرار دا تالرسزوب هدنراکوا ن اک دوو ق

 هلدلوا نم ذو ام ند تشاد وزار دبا حورح نب راظءا یدنک تورایح

 ېک ۷ یک یا کا
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A2ھ رس داعتعاو روثوا لامعتسا هدو ود هیاعی و  

 سالفاو رغذو قازسداسه هتعاو تالرسزو و كلزرمسب دا (ی یشادا) رود

 یل وسزوس قامدآ نوا ییسءد (یوک هدر هدنادان) رد هنب رلا سدیم

NAEروند هدهراک هزرهو هوا رد هکر ثکمو قاسم نازوا دارم  

 (ندناثفاران) روید نامر هد رع ردهویم فور هک رد نح رانا (ران)

 (یاران ) رولواهیاک ندکلبا ناور ناق ن دزوک و ندلغا قنا قنا
 هده هنسک داعت ءای و بصعت مو رکنمو هرم! ی ندر دو تب ورو دشر

 E نائلوا حط هلس هنادران هک رانا شآ یتعی (اب ران) رووا قالطا
 نالوا ہیکل یک ر ان توج“ ول ی راهم زونه هک ل هم ران (ناح 0 راب )

 هلا م )ن ران) روشد هبعاک هد رە رار د شخلعشرفا یسهگرد خد

 (وخران) رد هنسانعم یماغا لک نیک هک هتنهنسانعهرانا تخرد یجاغاران

 سس 1 یرانو رد هنسانعء راناک روند EN کعج > ران هلا ۱۳و یاخ عص

 جانم نیشن ۳ عبط ر دار رولو اكعد وحش وخ ران هللا لح ا

 هکر دفع درا هلاار حد (دران) رد هتسانعم قار (لوخرات ) رد هک

 درا رد هنسا-:عم كمروتک ندروآ ردابقتسم نن فیفا ند ندروآ

 كعحوک نتسراب رواوا لبقتسسم ن ید ندنتسراب و ردکعد نمروتک

 رولوا هن: سا: رلوا رداقو کی ییوک دراین رد هنس انعم ي قلوا رداقو

 رروص نیراناق بوشوا هراناویح ردم كجوب ناگوار هنک و
 رار دیس واک ردراو ید یعونر و روناوارببعت هغرقاص هنعو كجو
 صدر نداکح هدر ده نازو ز٤ وڌ هلا لاح هک د ندرب ییدشیاب

 قالطا هدهنادشناو هلةنءو روخ د هنن رهنادران یفکا ( نادران ) ردیدآ
 ناب ( قشد هنادرا) رد هنسانمندناشفارات (ندناشفا نادرات ) روئلوا

 یران ناب نالقلق و لقالقو لةلفروندلفلقلا بح هديب رعر دیم كن ران
 هدب رد ر وند هکشس یزو.س هللاد حو ار نوکس (هدران) ردیعآ

 مسا هدشزو نیتسآ (نیدران )روت د هروناج نانلوا ربعت هنکو روند قب

 ردویور لبنسلصا رولوا هدنلکش بوط كچوکو  یراصرد یمور لباس
 هدد اغ رروف هلو اص یکچج زرد ییدس نابلان هکر دراو ځد یعود,

 ( تای ررات) راز د لبتس رس نامالا هثعوئرب و رواواوشوخ

 هکرت رولوا نیو ومر و و هروح هدسغاغ رد ران هک ع ونرب هل اار
 سحر ست وات تاب

 چ نافل
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 رد سقف تسراست ( تسران) رد ورم هد هلا ار د دش رار دیا رم, ناقل

 ردد نس اسم ید الوا رداقو ید جوک ردد لعف ندنت راب

 راد جد هزرق هرکاب و رد هنا اعم هنکانو ماخو شه | شل کی سران

 (یسرافران)ردیعماا ور هدیفسومو ردران یلتط هک واح نامر (نرشران)

 لییاقلقا رار دیا بیک رت ندازجا لاق ضعب ېک نکلدوس ردرهز ع ونرپ
 ردل وفم مسا ندندیفک هدیفک رد ران شا راو شالتح (هدیفکر ار دکلهم

 هکر دنس هععاب ران هدن"رو ندنب راخ ( دنک ران ) رد هنسانعم شهالتح

 (لوکران ) روئلوا قالطا هد« وک نالوا تاوارف یرانو روت وار یازات
 دوسا شاتهشخ هلذاک رسک ( اویک ران ) ردنویفا هکر د هتان وخرات

 هد رعوردیغاهزوق صبا شاشفخویکرات هلفلا قذح رون د ها هزاوق

 ینمرق هک ردیعما یدنه ران هلی” ےض ( كشمرات )روند لاعسلا نامر
 روند یرصع نامر هد رع ردمخترب رواوا لش رادعمر هدنطسوو

 یرومد ازاجو رار د فرح اکو ه درد ضهب رد پب رق هلوئس هدتصاخ
 چر هکر دان هلیسراف فاک (كنران ) رووا قالظا كشم ران هسهووک
 ررض تعوادم هلوانت کد رکج ردب رعم حران ردهویم ناسلوا رسید

 یجرت هکر د هسا عم ی ران ( یاران ) ردم الس بجوءندننارمشج

 ردلاقت رو ارهاظرد هویمر كحوک لهس دو رده وب نالوا رەت

 هدو وراح (ورات ) رواوا هنس ام یر هل راتعا ین مادا یانو

 هدناسنا دوجو هک زود ه-تلع هتشرو ردشوقرپ زاوا: شوخ یک لیلپ
 قرع ہد رع ردبک بونازوا یک كالا رواوا ضراع هدقوبط اتکاو

 هدشزو ناوراک ( ناوران )رواوا قوح هدنراد رال تلعو رار د یتد-٥
 ار دص رد ید یسراب لک هکر دما یسراف رانلک ورد هنسا هم نوران

 رکداد (روران) یدید ردیکعچ ران كر دص را طەب رداک رگ ناثلوا رییعت

 هرف قلطم قول هدشزو نزداب ( نوران ) روند هپ وناب یل هغ را هدتنزو

 نوزوعو تسار ندنعو جاغا هرق هکلب ردلکد نکلراردیا ریست هلج اغا

 هشد رب بب رق 4لءارهشو رد هنسانعء موق رم ناو رانو ردنالوا لدتعمو

 هش ردب رق اکا ید هشدع ڈا ردفورعم هلبا نوران شاب ردیوما

 رر د نوران هلرفیفخ هم اک رد نوران یراجشا عوج ردهنسانعم نامروا
 نران لصا ردحار دلیاواو عض هدانعموب رونلوا قالطا هد هنج اغا رانو
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 مک هوران ردجاغا نوران هدثزو دن راخ ( دنوران ) هل راشعا قاوا
 هدلاوا وف روند هد هنکي دو زارو رد هنسانعهوزان هلراهوواونوکسو ار

 هد هليا همج*یاززوند هنکملید نابقو وزارت «دننزو هراح (هران ) ردسنغل

 كند روند هد هشاط نالیصآ هفرطرب نوا یسهب وسو زارو ردنغا

 رد هنسانعم یرازوهلانو زرد هد هطالاهو هناغروا نیلاقو روناو اربع یساط

 رار د لبرل دنه ر دص و صع هزاتس زنه ردهویمرب هش هیاوبا ( یدنهران )

 رار داری یساونا دنه اکو یرا ءحاص تادرفرارا مد اب رع ندنآو

 هماج كج ەك قاطع هد-زو یداح (یرات ) رربد ید یشد رانو

 لچر رد هشساسنعم نزو یراق هدیدسنه تغلو رد هسا: ساباو
 یکت نعل رد هنسانعء هتسروئو "رخو هدتزو زاس ( زان) رد باقم

 هبهراکب قشاع كب وغو نوساوا ناسفا لر نوماوارص رک شب

 ردنا هد هلعسراخ یازراربد هد هجان ماح روند هده انغتساو هوش یکیدلبا

 هدندس:ع راض راود ر ونص هد رعرديحاغا ماج هل.سراف یاز ( زان)

 یرفشاک هلرسراف یاپ ( یرب زان )رد هزات مدره ردرج "ر هیش هنج اغا ماح

 مط (كزات )ردنیسهج وز روک مارهب رد مزراوخ هاشزنخد مان هدشزو

 رواوا هاک ندب وبعو روند ځد كات رد هسانعم قورو هدو هلاز

 راضعب رواوا قرب نمرق قاس ردنابنر هبیش هژورفا ناتسب ( ندبکزان)
 یصع هدب رع ردناب یرلک دید یکنک د ناب وچ نعل رابدبد رد زرجخ مس

 هدشزو وام (ورات )رداوئر هدسیتسوم (زورون زا ) روند یعارا
 هدس رع رد هشسانعم هب رک و یدکو یدید ردیرف راض ەد ردشوفرب

 هل.سرافیاز ( هزان ) روند هنج اغا ماچ هلیسراف یاز ( وژان ) رونیدرونس
 ردیعسا جاغاهراقهدنزو نیجآ هلیسراف یاز (نیزان) روند هنکجد وزارت
 قازسنوه واو ازم زود هد زو یزاوا (یزاسان) راربد کد لاغ هنب
 تسوبهدننزو لاسراپ هلرسراف یاب ( لامسان ) رد هتسانعم تعفاوم مدعو

 لاحناسا (شیارسان ) روند نامرلا مذقءدب رع هکی غوبق رات قەت ردران
 نالوا قطان اتةیفح هک رد هلسا نعم لاق نا شدارمس هک هت رد هئسانعم

 كسام ( كسان ) ردئرادع ند هعطان ةن رق لاح ناسلو ردناسل دوهم

 هکر دوب یراداعتعا ردتعت رش بحاصریمغب و هدنراعز دنه "درفک هدشزو

 ناعزرب ورب یک تاب هشيم؛ نا سنا ردقو یدوجو لرمغلو رشح
Tl TEE CRETE EL EEEمو  
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 گو دم سا فنا اطر هدسنیفژ ترغمو رواکود بوج روق ه هرکصذ دو ارط |

 ندندیلاکس لاس رک (هدنلاکعان) ردق وب یرلنابئو خوسر هدتلم و ند

 هدیااکعان هلغلوا هدسانعم لابا هشددناو رکف ندیلاکسرد قنعوذوخأم

 رکا (اتشاب) رد هدست موهلحو زاغو هدشزو یروهال ( یروسات (

 هن-ذرب ورپ ندحابص هک ردهنسانعم راهان هليا ةانشم یات حق و هم نيش

 ناثلوا ریست یا هوهقو قاارفص یراما ردعم روط هرژوا ارقص بو ز

 ندحابص (نتسکش انشا )رد هنسانعم اتشان ( باتشان )ردلیلق ماعط
 ) ڭا )رد و گزاره تَعا ق قلا هوهخو قعءزوارف هرص هما تو 1"

 ( كاب ناراد هیصار )رد هسا عم نودمو لجرو هل نیش رسک

 a BE ) ) ردهاک ند-ءاتحالا یوذ ,یصو ما رک هکیالم

 ردا ماتلاو قلع هتلهاانو هسشلها هک رد هتک لو ذم یصعبصبتو قلع

 نیطالس ( یارس ردرظان) روند هنبرايمگ# ناتسپ و تک ( یرواان )
 لزراکتمد-خ نایلیا د درت هب وبق هک ردرل-ماک نالوا هدنراومق ارزو
 شرع( شوغات )زرد سل ول هغان هداتسدسنه راردا دید ن رلیعاسا

 هددتزو لوقاش ( لوغان )ود هشسانعم هطوغ قلاط ه وص هدشزو

 ندرومغبهدنرزوا یراشانایدر ضعبلادنعوروند هنابدرن یوتروا سوا
 رسک (تسفان )روند هغاصهو همردنوص نالا نوا ه-ظفاحم

 (فات ) یدشلوارکذ هکرد هسنسانع كشم ران هلنسو اب نوکسو نيف
 فان ) رد هسا عم طس وو هرواو رد ۳۷ اچ ه رس و كي وک هدشزو یفاک

 هرزوا طاسدناو حرف یکب وک (ندز یشوخرب فان ) رد ههرکم کم ( ضرا
 ینکیوک كفحوح نداق هبا هک ردند هررفم دبافع هداني را راق رک

 رورسوافص رمعلا رخآ یا قحوح لوا هس رسک هرزوارطاخ یافص
 راذکتاوا هلیرمسم یداع هنوک وب ردیفالخ كلوب ی سکع رواوا هرژوا

 ردنراشا اکو رول نه لث رارید دندز یو اروا فان ہدنفح هک نالوا

 کم ( اخ فان ) ردیفلاحم كلم ( ندز یشوخرب فان ) ندز رب فان
 هلذلواهنسانعم كجا هسیرتو بيد أ نھ رف ( هت رفان) ردهمرکم

 نىس داوری و هک ردیدّوما هر فالو واصواو بدو« هرو
 فان )رد هان ند رب فان كعسک كيوک ( ندز فان ) روئلواریمت
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 یس را هک ہک یس هیروا هک ) بش فان ) رد همطعم هک ( نیمز

 لها هدننزو خوفا ( خوفا ) رد همرکم هبعک ( ماع فات ) رونلوا ریبعت

 كم یوهآ قان ( فآ هفان )رار ہا قالطا هنکوک یرب نسوس دادغد

 رود هتسوها كس یفآ ار ز یکب وک كنسوهآ كم یعلرد هسنسانعم

 عاقجا ,دنسهرسفارطا كناویحوب كسم ردصوص هنب راد نتخو اتخ

 بوش روس همطاوم ضع هلیببس هکح لامکلا ددد رولوا ی ندمد

 هاچرب و هنغاز كب وبحم ( وهآ فان ) رروشود کب وک كسم نالوا یفرظ

 ردهنسک ناقوق یزغا هرزوا ییکرت فصو (یوب هقاب ) رووا قالطا

 قالطا هب هنسک لاقم لاقنوماغو یګوقو رارد رم هدب رع هنسوفق رغآ

 هدب رع رد دبش هسزور هک یطسو كنب رلنوک هتفه ( هتفه هفان ) رووا

 رکذ ( فا کشم "دهان ) روئلوا ربع یلاصو یلات هدیکرت رود الا موب

 وشا هلتساو ردهیاک ندغلوا داب هلبادآ واو قلوب ترهش هلبا ليج
 كچ نغابا هک ردلوا مدآ) ردشلوا ربقح نهذ حاس ریذباد تبب

 روپاش فاق ( روقان ) لاق یدآ لزوک هرجا قلخ هللا ربا رکذ ( ندایند
 هلوا ناتساد هدرا لګ هک ردتداوح لوا عد رد هنس م رادر مان هدشزو

 هکر و دم هلا دصیصخ ءاهو ار دی دل یان هرک نارد جد هیات ترا و

 ردران ددقسا یر رولت وط قاوق ندنس هزاوآ رد رو یرار صوص#

 یسواط ( یسوقات ) ردہعسا مالسلا هيلع لیفارسا روص روقات هدب رعو

 عارتخا د راب یب رطم زب وړ و رسخو رد يمس اور هد-یتسوم هد زو
 یراآ كن هرفک سوفان ردنط یا یمرکب ندنالا زوتوا يکيدلبا

 ردناصااو ENE هد اه ایزو لا( کلات )رد لاح یرلق دلاح هرژوا

 نب شوشغم اموعو رد هنماضم هتشغآ و هدولاو یک ل.ذغو كان رط

 كم شودغم اصوصخو هند شکاوا طاخ سنج قالخ ندجراخ

 رادآو ذیذل ندنآ هدناهج هکر دعا دو رها عونریو ردهندانعه ربنعو

 رد ه-+سانعم ماکو یقامطو یک یدو ما كب كداب ع زلوا دوما

 كا هب هکح تلآ و الا لات هر هکح تسوا رار د جد هر هکح و لذ كجوكو

 هد دنه تغلو روتاوا رععت هللا لئسا كفو العا كف هدب رع رر د نیباب

 دا دولاجرب یک حاسع ندنر روناحوصو رد هنسانعم فناو نور

 ینو ردکعد توو یک ر دە: ا هک اب هدشنزو جامآ ) جاکات)
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 نِ سنار دکغد ندروغوار و ندرب هکر د هشسانعم راکب و روئاوا ری. ۱

 نداهمج ردءاک انیلصاررید تسا هدمآ جاک ان هدر كحهبد رلیدلک ندرب

 حالعالو راحانو ردهنسانعم مورگو دارمان هلي رع فاک ( ماکات ) ردلدب

 هک رد هنسانعم ناهکانو اکا هلرسراف فاک رک ( تفرک ان ) رد هئسانعم

 رب نکات هلباز مسکو یسراذ فاک مط ( رزکان ) روتلوارببعت نیزرسنا
 رزکان ( نارزکان )رد هثساتعم جالسالو هرورضااب و راحان ردیف

 مضهلا ی طبا ونایلوا مھ هد دعم هل-راف فاک مض(راوک ان)رد ةثسانعف

 مطهو كم رکس ن دی راوک رد ذوخأم ند ندیراوک رد ه-نس نالوا

 عضه ماهط ىع رواک هنسانعم الشاو هدحو رد هتساشعم كيا
 قزردب و لیعثو ردارطضاو تاع نالوا ثداح هدند یشان ندماعل وا

 راوک ان هللادو ار نوکس (دراوک ان) رواوا هباک ند هشک دراب و

 رد فمع دراوک ان (دروک ات ) رد فقع راوک اب (روک ات ) رد هنسانعم

 هد ره تاذلا ردضرعنالوا یلباقم هکر داکد رهوج عل (رهوک ان )

 تروصو نول ردنرابع ند دوجوم حاتح هموعء لګ هد دوجوا و لاح

 كدود ۱ راو یسانعء یدب.هدننزو لاس ( لان ) یک تکرحو نوکسو
mm  ..._....._.«(ٍِ٩۰ة۰ة۰ةذة)ة۰ب.آ 

 اف 17 رد هسا وم هءاخو 3 1 رود رام هد و رد مت اه

 قوا ندنا هکر دثماو نانلوارسعا یراق ۶ روند هلت نالوا هدنحما

 ناماوا رمت قراو یاح ه روند هد هنشماق رکشو رارابب قار نهو

 ردیش و یتکسا راضعب ردشوف كحوکرب زاوآ شوخ 7 روثد هرمضص

 ندیلا رد رد صم مسا ند ندیلات رد هنسانءم نیناو قلکبا ۷ یدید

 رواک لعاف مساو ها لعق هدانعمو و رد هنسانعم كلا یرازو كماکا

 یک ناد-نخو ناب رک ردلعاف غلام ند ندیلان هد زو نالاپ ( نالا )

 هلفاک رسک ( سکلان) رد عما غاطرب هدشسارا نورزاک هلبازارتشو

 كح وکو ردهنسانعم نیناو یاکیا هدننزو هلال ( هلان ) رد هنسانءم راو درس

 مد هلم ( نداتفا نکشزا ما )رد هاسهوب جد هددنه روند هد هراح

 روه دو شمقیح یدآ هدتنزو رتالاب ( روآ مان ) رد هیاک ندسقلوا
 را دمال (رادرب مان) نوساوا هلتهجیواس# رک و نعاح كرک رد هنسک

 ردتعل هد هل اب مط روثلوا رعت یلناص یلدآ هکر د هنسانعم روهشمو نيعتهو

 جم _ع. »>> را ست ست سس تا تست سس

 ست سس تست سس کت س

 زوب یا (ندز عرب مان ) رد نیسعتو رادسمءان هلاب مض ( هدرب مان )
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 (یوحا )رد + اک ندکلیا لئازو وحو یقغتوا ه- ياکاب هک قعزا هرزوا

 جد ند رداهب و عرش ردرمسا یکلم رهش مایا رشاع هدا زو یوحماک
 هتعسر و هلگر صوصخم هکر درک لوا هلءاز حف (د نما )رواوا هاک

 هکر دیفذ روآ مان ( رومان ) روند هدهزق یلقواب و یلناشنو هنلوا نیبعت
 تدص ۱ زاویماسضم قتلا هد-دنزو سوماق ( سو.ا) یدشوا رکذ
 هلاخ ۳ رد هتسانعع رارسا لسهاو راد زار ۲ ردت ساع !دصو

 كچ ۵ ردهنانعم تهازو تعععو تفع ۶ ردهنسانعم نکسمو

 : تعد سو هکنالم هل راتعا عبارو ینا یانعم رد ه:سان-عم لادحو

 هد:گاهکر وند ھم هدلموک یتیوآ 1 روئاواقالطا دی یهلا ےکحو جوو

 هک مظعارمس بحا ص یس: ( ریکا سومان )ردرب یکیدنزوک وآ ںوناوصپ
 كنج سومات رد هنسانعم هاکذج ( هاکسومان ) ردمالساا هيلع لب ريج

 کروند هل وتاځ لوا هدشزو هب وک او ) هب ومات ) رواک هد هنسا عم نرحو

 تیحو فاا هل هجوقو بویمروک ینزوب كکرا یمغ ند نس هج وق
 ءاه هلا مان هدننزو هماخ ( همان ) هلوا هرزوا تناماو ترشامم نسحو

 قالطا ه هلاسریسهلوةهیدلرو- و نامرفو بوتکعر دیک ھند هصیصخت

 هدعقوم باکو هلب رابتعا ینیدلزاب مسا هدنارخآاب و هدنراناونع روالوا
 صوصخورد هتسانعم تالرسو یک همانزاب و همانهش رودلوا لامءهتسا جد

 رب رک هل-طخ لوا نیطالس ریشانمو ماکحا رونلوا قالطا هقیلءت طخ
 نیطالس ماکحا یدایم ندهاکحا ل_هنصم هل مس ھل ام یتیدنلوا

 رولواقالطا هده یناود طح یمهراشعاو سد رار دیا رعت مر ردنارا

 (مراهج همان) رونوارب رک هلموق رع طخ یماکحا لرمهاشداب مزب ارب ز

 نیتءورادمانهدننزو یماج ( یمن  ردناشلا میظع نآرق هک باک یجدرد
 ردهنسانعع قلوا رادعانو قلوب راهتشاو نیا هل ردصعء یاب و ردکعد

 ندنظفل وع هد رعو ردهنسانم یدارو و نامرفو بوتکمو مانو

 (یوجان) ردکعا یلکعجو یلفوکو یروفو تاب ( مت نان )رد هیاک
 (ندوب ماخ هئداح نان ) رووا قالطا هاید بلاطو ردادک و یصلد

 ( لالح نان ر) رد هک ندقفلوا سکانو دص انو ندسعلوا بواغم ا

 ندباتفا ( یور شدا نان ) رد هنعانع» یجراو یج و ردلعاف مسا

 هاک ندندابعو تعاطو ردتسعمو تو نالوا لصاح هل:عارزو بک

 EEE SERRE EEE و یر یک
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 هنحر ناط ت نالوا ت ا یک رد 5 ندر ۹( كج رج نان ) رواوا

 ءو رد هنسانعم ربا E شما (هنن) و(. ونا )ا

 ییددلحاص هغ زو كا یداواړع هر هن ادیراکدبد یک وام نوکو یدنه

 هل رع رنک سس al) شروخنان) روئاوا قالطا هده یجلدو هلتسامم

 ردهیاک ندکفک لو و كع رفس (نداهانابنا ردنان ) روند تالا مادا

 ( كف دیفس نان ) ردناتفآ ( ن رز نان )ردیکعا هاشداب ( ناقهد نان )

 هک قلوا یلتط كعا (ندوب نرش نان )ردهاذک ندرش( نیس نان ) و

 ردذوخ ًاندنو یرمعت قعلتط هي هنس طر ديہاوب تردنو تزرع داره
 مهرد الاحرواوا هدنزو ناحطبرب ماع ردکعا مقر هدم ( یناخزر؛نان)

 ( خرج مرک نان ) رواوا یزو مهرد یللا زوید هرزوا ییاسح جار
 هکر د ۵: تمام ند هلاک مک و نوت نوکس ( شکنان) ردهیانک ندیاتفآ

 هدب رع رد شک كئح اقا راس ر343 نانلوا رد سومو كينلتح

 هب راو یراطو هلن ردکعا عو نر ( نیکشک نان )روند ارضا بح

 فیاط لراب ر ر .d رسراف فاک مع ) جالک نات )روا وا ندنوا یادوي و

 هقانک اکارلب رعرداکد فباط ل نالوا فراعتم الاح رداولح یراکدد

 هد هنس اولعب جالکو ردقورعم هک ردغ اطق كعا ی :رلکدید فیاطقژرد

 شک د رد ناوعقا راضعد رد ام یرلکدید یگوک ها (عالک نان) روئید

 سکانو یرچورد هسنک مارک كم نیمزوک ینتمرح كعا (روکنان)
 دلو فو نون رسک ( شان )روتاوا قاللا , هنسک راد رمو لیخ و
 حق و ردنا 7 كَعا قازساوو رود هه و هدیدانو هنگ شرك

 AE هدتاع ( شوشم نان ) ر دتل هد هلی” رمس کو نول

 ٩ رارروس هنن زوب بورونک هءاود یک کاتر یتفآهطروع ورمکدهر کصن دک دشب

 دارم هدناهج هدتنزو ندید ماع ( ندي شعان ) رارزوشب هدرلم ارب اب کا

 هدننزو نابینا رد همان قلاق م اا هشعاو لما "هدب رج بولا

 نوعا قعووا هدقدلاص هکشب یتجوج رءدلاو هکر دهزاغآ لیکزا لوا

 رواوا تع اونانو رد هدم هعماس یت ذلالاح راردا ربا ۳ د هدنرلش راردیا

 KE ات یا واح حف ( هیحولان ) رونید زابخ هدب رع هک ىجا یعب
 كعو نان (نتسکش نادکعونان)ردیکو لم نوک هک رد هنسانعم هاوان

 هدننزو ناشو فاو هلل ون رسک ( ناشویلان )رد بانک ندکلیا لاعاب نفح

 هک کن ۶ هک قول ۲
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 لس ردذ وخ ام ند ند شول رد و نزرسناو ربا و ناهکات ا

 با یو> یتراوص داور وو ) وات) رد هد هلن و حة رد هتس ادم

 هرو رون د هن هست یالوطو فوحو قووق یا قلطهو رد هنسانعم

 هب یک كحوکو دعب او هلرا راتساتهوب رد ۲۱۳۲ خاروسو دفمو

 تواوا یادش هدنحا هک هنقو دنص نمرکدو هنغولوا نمرکدو ماطو

 هدشسهفرا كناو كمدا یلواطو زوعهورما هشعرک درازآ رازآ نادنآ

 هدنسهنزوا لنگ درکچ امرخو كنسهبحیادغب و هوپ نالوا هدنسپ رغصو
 راتفرو مارخ رولوا رد صم ےسا ندندب واثو زرد وان جد هغ ران نالوا

 (روان) رد یدعتف ندندن وان هدشزو ندیمارآ ( ندیاوان ) هنسانعم ۱

 یتشر ندمدعو دوحو هناذق هک رد هادا وم نکگ هدشزو رواخ :

 نارواخ ( ناروان ) ردرم-هااییا جاتح دوخ اب رددوحوم نایاوا یضتقم 1

 نوکسو واو حق (دروان )ردهنسانعه تاشکم ردروا عج هدسنزو

 (ءاک دروان) ردهنسانعم مارخو هخاصو رد هنسان«برحو كنج هللادوار |
 نکگ روان رد هاشم دوجولا نک ( شاترف روان ) ردهکر هم نادم

 هکر د فدا رمو هدتتزو دندان ( دنسوان ) رد هنسانعم دوحو شاترقو

 نو رد هثسانع» ةينبلا فیعءضو فیح ورد هنساذدم ع و,طمانو نس“ رغ

 ردن رفصم وات هلیاواو حف ور ید دسوان هلیناتحم یا یلدپ

 كچوک تبار و رد ساية اکو یسناعع ر اس ردهتشانعم قواواكحوک |[

 ندجاغا هدلوقرب زرد خد قوا هرکجو نوا شوفوف هدیکرت روند هقوا |[
 شوغوق رولا كوان رت رول م هدا رد هنسار قوح یک قولوا ۴

 اکو هدنکرت رولوا ندرومد هنس لوا هدتاورر ردو یراک دید هرکچو

 راد-2م لوا صوصخ هک هقوا نالسنا ندنآ راربد رمز فرح كروز |ا

 اعد دن نالوا هدرصس تقو (یرصساوا ) رربد یواكربنز رولما هرزوا

 وهو ردزوسااهح هآ نالکح نداد نورد ( ىق كوان )ردراسکناو

 ینلاص ییاص ردذوخ ًامندندی وان (ناوانوان ) رولوا هیانک ندتمذمو |
 (هوان ) روند هنس هدکشتا یسوحم هد زو سودا ( سووات )رد هنسانعم ٣
 هجاغا فوح شلو وا یحا اقلطم ۱ راو یسانعم ید هدننزو هواس |

 ندنآک ردیغودنص نءرکد ۲ یکیرهنکنرجخو قاب و قولوا روند |[

 رذ زلتلآ نانو رمز شوخوف ۳ ت 4هم 3 با باب یادش
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 لواتو هد نس هقرا كمدآ ناعش ۽ یدنوا نایب هدتتسهدام كوان افن ۲

 روئاواریبعت شخاولوا یس رغص روند هوپ نالوا ادب هدنسو رفص كنآ

 ندب و هدوک ۷ رد هاشم فشراح یکسا 1 ردي ناکمرب

 كماكن وقلثوب وا هدننزو ندب واج ( ند وان) رد> ور بل او رد هتسانعم

 أ رد هتساتعم قایق یرازو هلانو كمأکیاو ردیس هم دقم وه وا هک رد هنسانعم

 یاز ( هری وات ) رد هنسانعم ااو كلك او رد هتسانعم تن و قفلاصو
 بویعهو ردهنسانعم ثولمو راد مو فشثک هدشزو هزب وآ هلیسراف

 | هدراهءطوم كاثع رود هتسوعق م هدشزو هاو ( هات ) زد هتسانعم شوسغمو

 ردهتسانعم هثس رک و جا هدننزوراحان (راهان) ردهحار هب رک بی رق هلفعت

 بوی | قلا هوهق نوعا ارفص مس نادماتیض رک زە او

 ردیف ةاداات ردبک ره ندراهآ هلباان رد هنک نروط هرزوا یسارفص زونه

 هدشزو یراژاب ( یراهان) روتلوا راطفا هلکنآ هک ردمایط زا راهاو

 ( دهان ) رولوا راطفا هک ردماعطزآ نانلوا ربحت قلا هوهقو قاارفص
 هب هزک اب رتسخد شءاشموب یراد# زونه ردسرفمو ی رع هدشزو دهاز
 ( یها ) رد هتسانعم دهان (هدهان )رواوا ففحم ند دیهاتو رود

 رواوا لسعاف مسا ندنظعا یه هدب رعو ردیف دیهات هدشزو یهاع

 یضشب زواوا هدهلاث ءاعس ردیعما یزدان هرهز ندهرایس ع.س ( دیهاد)

 ردنینرعلاوذ ردنکسا ردام مانوروشد هد هزق شعب و ردقلعتم اکا ملقا

 قورعم ندنماسقازاسهدننزویاو ( یا: ) رد هثسانعم دھات ( هدیهات )

 تفرک وروسعام هاشو لاطد ردعوت حاقرپ روند رام نه هدب رع ردک دود

 رد هنساضم موتلحو زاغوب و ردندندارفا د لاوقو سوسو هعرفچو
 نییور یان هلغلوا ندجوت ردپ رو ناثلاح هدکنج هک رد هنسانع» قو و

 جد یر ھما رزو الاح ردو یرلک دید مةن رار د جد هس ور یانو

 صوص کرو ھم هللا ه-صرصخ ءا هوار د دشت هک یان هرکو رالح

 یر یانردراد نسا یزنخ رواتوط ییلوق كراندیدداردپ رو یرار

 یکكدود ردب رو ر ا ت قګر بوس هن رلکرت نتخو اتخ

 هب هلول و یابند یژاوآ رد نعم ی یب ک یشاب هود یشاب ردت فر وردراو یر

 راپ وع هدنآ نالس دعسو دوعسم رک ردییسا هعاقر هدنفارطا دنهو رر و

 ردهنسانعءناماان (نایا یان) رد هنساتهحدع و تاسایمو و یدیا
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 طفل یرکت ردعال ۱ هاشداپ هک هللا ةفیاخ (یرک بان )یدللوا رکذ

 هدندنع راضعءب (یکرب یا ) ردش رش مسارب ندانس> ءاجسا رد_کوت

 ردبکرع ندیان هلا روسردب راکدیدانروظ هلش رګ هدیکرت هک رد یان روس
 یان انآ هدلوقرب و رد هسا ءم نرشعو شاعو ن وکو د و ح رف روس

 ( یان ) ردصوصخ هن راکر نتخو اتخ هک رد روب نانلوارک د هدنس هداه

 یاز حتفواب رسک ( هربا ) ردفورههزاس هکر ددو چم یان هدننزو خیار
 ارع کا هدنساص كزاغوب هک هلوا مولع رد هتسانعم هک واک هل -سراف

 هب ر *هسبصفو هرج اکوب ردارح قجملآ سفن بورک وه یرب ردراو
 یو و ردرهاظ اسح رد شوا عضو هدنکوا كن هبقر ىلح كلوب رود

 یر اکو ر دارم قطوا لصاو هبهدعء هدقدشوا لوانت ماعط جد

 ردلصت» هب هدعم ۸ یوارب بوللوا عضو هدندرا كنه ر *دبصق راربد
 هد هنسهلوا هعنجو هنسهاول قدر و قدرباو روئلوا قالطا هن رب ره هژبان

 شوب یا قلطو هنسهروسام ههلوجو روتوا مت قاصوم هکر وند

 هدنرزوا بواوا یرلءهوغوب روند هد هن ردلاب نیک او هشماقو هغوبح

 (سولبات )رد هتسانعم رطاقتو قهالمطو روند دیصق هدب رعزنب قارب
 مسر ید الصخنم تغلوب رد زاس یراک دید لاعن هدسننزو سوپاپ

 نابنا یان هلی حق ( شم یان) ردتخل هد هللا هج نیشو روئلوا
 تکشعء یان رارد هداف دک وردت رول مواط ا

 تاهاسو رنو كوک و ا هدشزو ندا ( ندیان) ردتغل جد

 رک رد هدنمسر نون لصنم هب هدحوم یاب نایب یعیا ) رد هنسانعم كا
 هتجوتفم نون لوا بایردل شم یتبانکو تفا یدب نوا هدیابجوا
 جوز هک رد هسا وم عابا هدزو جاور ( جاب) (ردهدنرکذ

 هشرب ره كن راق تردو جوا اب و کیا نالوا هدنحاکن ےک داو

 (شراست ) روداوار هت قثرواو هموق هد کرت روئاوا قالطا هلن

 فرمقم هغات و هفغس نالوا عود هکر دکر د لوا هدشزو شکافج

 عارف ( عاب )رار د كند هدو راراتیط نوعا ماکڪسا هراود نالوا

 كنحو شوکود هللادو ار نوکسواب حق (دربن) رد هتسانعم حابن هدشنزو

 هدشزو هد رکن ( هدرمز ) ردهتسانع روالدو رداهب و رد هتسانعم برحو

 یدالوارق هدنزو سو ( سان ( رد هث هانعء رواکنحو (EY ناولهد

 هک رخد #



 ۹ و

 1 هکرد هنس ادعم سان ( هسان )ردنا هد هاب در دسا رد ناتو هدازربخد

 : رود جد هربت ردب دالوا لغعوا ید ردهداز رم هداوقر , ردیدالوا زو

 1 دیدشآروئد تابااتأب هد رع هک یدرف لر نزد رخو هدشاوررب وا :

 || ردلبقتسم قن ند ند الشب هلنشن وکسواب مخف (دلئسن ) رد-تفا دهل

 رد هنسانعم باهز هاب نوکس (كيت ) رد هنسات هم ندی سج و قا ن دپلشو ۱

 عو قمزرص هزرد بآ هز یلصاردةمزصوص ندنراراک یاحا و هجشچ ۱
 سن قاط هدننزوداهرف هلن ون (داسن) ردردصع مسا ندندیهز هتسانعء |

 ا هرتمو یریتم ند ارا یهاسو ندا دن هک رد د تسام :

 ةصاخو روند هتشوشغم كاهثسدر ھ هاب ف ( هرب : ) ردنرابع ندعلوا ۱

 ولواورد هنس انعم هیامورفو "سسپ وصو ررید هب ها شوشغمو باق |
 | هد زو ربغص (ربت ) رواک هسانه روتسمو واز نو رد هتسانع» مظعو

 یدو هدننزو هرغص (هریبن )رود ديفح هديب رع رد دالوا رقو لوغعوا ۳

 هندالوا زق هداوقر و هد الوا لوعوا هصاخو ردیدالوا رقو لوغوا

 هنلعوا لرقو ییعغوا لوغوا هدسعاوررب و رونو ا مع نورط کروند

 لوغوا هدشزو هسقن ( سيا ) رد هثسانعم ناهن و وار ۳ و ر دصوصح ۱

 هلا مط ( ین ) (ردهدنرک ذ هروسکم نون یتاث باب ) رارید هثدالوا |

 رو کد E هل ةلواروھ شم ۱
 هلون حف ردي E ناشلا مظع نارق هلیااب دەواب ۳ ک یب)

 رد هشانعمریخأت ردعتْسم قايت رده اساء و ريم هل رع

 یاب (دیدن ) ردتعل هد هلیسر اف یاب هدلوا یانعم رد هنسانعم یح رو ربخ ی

Eهلو حف وردت رابع ندسحرفعربخ هکر د هنسانعم تراشد ودی و  

 نوت لصتم هیسراف یاب ناب یک وا )رار د ذخارش امرخ هدس رع

 || هحوتفم نوت لوا تاب ردلعسم تا ترد هدیابچوآ هکرد هدر |!

 | هکرد هنسانعمنهذ تدح واکذ هدننزو شادرق (شاربن) (رد هدنرکذ
 رسن هدننزو روص ( رون ) ردنرابع نداق ا تعرس هبلاطم ندیدابم

 یتا باب ) یدنلوا ناب هدنسهدام یان ر دیکجوک كنان هرک هک زد هسانعم

 نآرفو فبرش دن قم هالوهګ یاب ( ین) (رد هدنرک ذ هروسکم نون |

 گود هتسادعم ی :(ین ) ( رد هدن رک ذ هموعصم نون را باب ) ردقنم

 را ی Sek هک ردهدنع"ر نون لصنم هاشم یاتناب یګدرد) یدنلوارکذ



 ھت ) ( ردهدنرکذ هحوتفم نون لوا باب ردلغسم ییاکو تغا جوا
 روناوا قالطا ید هرهاوحو تایندعم قاطو ردهباک ندشذآ ( كنس

 ندندیساتن هدننزو سایق (ساتن) ( ردهدنرک ذ هروسکم نون ینات باب)
 هلتعارفو تحارو هافر لب وشنو دق یب (ندیعات )ردردصء مسا

 ناب ی ) رد هنسانعم كمرک نوک سسراجن و كمروس رع هداید

 بار ردلرجسم قفل نوا هدیاب کیا هکرد هدنع“ر نو لصتم هب رګ مج

 دروآ هکر دب زوب ځا كزغاهدننزو ې (ج)(ردهدنزکذ د نوت لوا

 زارروس هئب زازوب راب راق هک رد هل زق هدننزو رارش (راجث ) روناوارببمت
 هنغوق هکلس فصاخو رد هنسانع رشقو قوبق هدننزو بج ( بج )
 هدشزوك ( كع ) یدنلوا ناب هدنسهدام رد ورادرب هتخاسو روند

 هکر ديما اک دب هلیح نوک ( مج ) زونید هب هطلاپ نانلواریسعت یقاجت
 همحوروند جد جرامزک هدیسراف افرطلا رک هدب رع ردرک تخ ردرم

 ندنع اونا فشرخ یاک دسن ار ز روتلوا مهف فلاخم ارهاظ ر سفت وب

 عوج وردا رب سفت هلکنو نستغل مک هداروب بودیا حرش هل وا قرا

 نا هلتوا قرآیاکدبو هلا اک در یرول زم تذل كاذک هدنادرفم

 یدلنا ناب هدنس هدام فنصم هنن یعیدلوایشع نوغلبا جزامرکو زردا

 هکرد ةنسانعم د هد زو دن( ریه ) رد هسانعم دلت ۳3 هدح رعو

 نارفعز هدننزو نازرا (ناوج) ردهنسک لاا ردکتمو مومغمو نورح
 حجت ناناوا رکذ هدشزو لسیصا (لبجت ) هدنزورپ زو (رمص ) ردیمسا

 )2 )( ردهدنرک ذ هموع نون یتا با ( رداک دب کارد دتدساتعم

 نوت لصتم هب همج یاش ناب یبعلا) یدنلوا رک ذ هکر د هنسانعم جت

 ۱ ا هتشرو لتا ۱ راو یمات للا( 2 )۳( ردهدرکذ
 هالوو مارحاو هلاقو هحولت ز ۳ رد هنساتعم رواطو رکسع فصو

 ناطیشر_ ۶ روند هدهنمهلوتم لاهنو یجنرطشو هب هعشود یسوقم
 " روند 3 2 هدر كج هد زازا رد هلام لملقو زا ردیدا

 هدننزو هراقن ( هراخن ) زرروس الرت هلکنآ رایمنکا هک ردب رومد نابص
 هل-سراف ج واخ نوکس ( ےک ) یدنلوا رکذ هک رد هنساشمراهان

 قو روعد ه دننزو دجا ( دعگ ) راردیا ردت هدو هکر دبتوا هک روس
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 مسج روند هد هرومدو هشاط باصو كب و رد هنسالع« فد بخ

 | هدننزو لکرف هلیسراف ج م (لعح ) ردتخا هد هلا هبجم لاذو یسراز
 ردقمقص بوئوط یا كمدآ هلیحوا قهر یا هکر ده-سانعم دج

 رد لسان ومد حک هدننزو دز رف هلیسراخ مج (دنعم) ردتهل هد هلعج جف

 ردیدآ تیالور_ هدناجاب رذآ هدشنزو ناب ز رح هلیسراف مج ( ناو )
 قعالوآوروند هدهیبوآو رد هتسانهراکشو وآ هدشئزور وصت ( ربع )

 دیص اموعو رول وا رەت قالوآ هکر وند هد هنر واورد هن ساتھ دیص و

 رک و شخلوا دیص كرک روند هنسک غاطاصوصخو هروناج شهاوا

 نطرب ندنناا دب راب هلیسراف فاک ( ناک مع ) نوساوا ش ءا وا

 ردیدآ اونر هدبتسوم (واک رج )ردیدآ اورب هقشب هدیفسومو ردیدآ
 هریلهد ( مع )روند هر هن کدایصو ییوآ هلیسهدا ز هلداواو (لاورمع)

 كلوکو و قعّسالوطورد هتسان«شلرودو شلوکو و شعشلوط هدننزو

 رد ه-دساشم لعح ,دشنزو لیوح ( لیک ) رولک هتسانعم كارودو

 دکر رددلو ندا دلوت لوا لا هلا هلمهم یارواخرمسک ( یر )

 ادشاو لوا هلبا هع یاز واخ مص (رحم ) روتاوا ریست دالوا كالبا
 ج( تشف )روک د یلوا هکر د هنسانعم نیا وا ن نخ ردهتسانع

 كلبا حورحو قم هرا نتسخ رودح لعف ند نتسخ هلدس نوکسو اخ

 هلرا هع نیش ( بشخت )رد هنسانعم ادتاو لوا هللاخ عضو رد هنسانعم

 رد راعتم هلکی د یسوق هدانا ناکر ردرهشر هدناتسک ر دوو رقع

 هرګا هاح عقاو هدعاط مان مایس هدزس هیحات رول ر هش علقم نا ےکح

 هد داوا بئاغ ناععآ ءاع نوروتسوک یت روص یآرپ هلبا هدبعشو رم
 نوکس 6(در یدنارواوا ناشفاوترپ دەر حح “رف تردو عولط

 هلمالو فاک حذو اخ نوکس ( هاک )رد سا ناهر و تجهلاخ

 لوا ( دن لت ) هنلوا حارخا هل وعص یزرفم هکر دزوح نی: لوا

 هرات روصوا الاح هيلا لاعا یرلتروص هویمو جاغا ندعوم هک رد هنسک

 کم ( دوخ *هلحش ) رولک هنسانعم نایاب و راردباری.هت لقا فرح ل

 فورعمر هب و راردیا قال-طا هنج اغا امرخ حاقرر صوصخ ہد همرکم
 هدب رع ردو رادهایس مسا هلبا لوهحم واو ( شوخ ) رددا قلامرخ

 دسهوم ردنابن نانلوا مست یلکنرواو هعصا قآ هدکر و ءاضییلا ةعرک



 ول رگ ندبهاو ردیةهْ مها و ( موش )رربد هيلا بلع هدب رع

 ربشک (ربخش ) رد هنساذم كما ندیهاوخ ردرمغاا عم ملکنعو لابقتا
 رد هند ایم نیکو وص و رد ۵ رس اعم هامورفو رسد وص هد زو

 کد سام نادمح و ردی رپ وصد هکر د ه-سانعم هاکتیک ( هاكر )

 هبیغاشاو هغج آق ارس بوئوط ماعبوکید هدنآ یبااقج هلوا مکش ادتنا
 هدیکرت رارکید هدوص# عضو بوراتبج نداروا هدفدلشٍ هفلاص كوك

 الا هک ردداو یلوا لا ,دشزو یر زو (یرخت )رردا رعت كشود

 هکر د هنس انعهربخش هدنزو زب وه هللوهح یاب ( ضمن ) روناوا ربع دالوا

 ردب ر وصوب هک ردفدا مو هد-ثزو هاکیک ( ها5 رک ) یدلوا رکذ

 كد مدقمدق هجدرا مدآرب () (ردهدنرکذ هعوعضم نون یناث باب )
 هد-:زوزات هلا هلحهم یار ( زار )روناوا مع كمك قرهصاب قزبا |

 زارک هدسیرع ردیک هک وا كنوروس ماد هک روند هبیکو هنوبق لوا ||
 رد هتسانعم ادتاو لوا هدننزو تس رد ( تس ) راد مسوک هدیکر و

 یحد) رد هنسانعم نیلواو یکلوا هلیا دیک ات نونو تبسف یاب ( نیت ) |

 رداعسم قل حوا هد اب کیا هک ردهدنهر نون لصتم هب همهم لاد ناب

 وعو لضف هدتزو دس ( دن ) ( رد هدنرکذ هحوتفم نون لوا باب
 یک لالحو هاحو هر نوسلوا هدهب ونعم روما رک رد هتسانعم تدا زو

 هدیسراف ردروخ فورعم هلعساوب هدب رعو نوساوا هدهیسح روما كرکو

 اب رش رونلوا بیکرت ندکشمو ربثعو دوع یدناوا رکذ هک هتل روند هتسک

 یماکزو لص یب هاب و یوهو یوم یهاب و یساوحو یبقا روخ و |
 ترغنو تکروا هدب رع هن هلا داد شدو ردندنت ام رنشیٌساجت ردءداد

 هلل امال هلدنال رد هاهم مظنو لث هدیرع هلو ریسک و رد هنسانعم

 رهکیدتا ربع هلوط الاح هک هدنو وا درت هدشزو تدا ( بدن) ردکعد |
 ندششو دواد هدهلوط راد هکمکح واد هرزوا تغهردعسق رب ندنآ نو وا ||

 ناربا رلنو رراو لد هدب نوا ییعا هدفه ,دنعسق راس امازالوا هدا ز

 ندرل_سق تسوکو راهب لکو هلوط هدژرا دول ردفراعتم نالا هدنرابد 1

 هه دزاب ریدارذع هکمکج واد هرزوا تفهرلب رع ردلکد فراعتم یسب رغ |
 هه دفهررد قعاو هدب رعو بدنیماعو هرفواد دیس راف هجن راو هر نوا نعل :

 زکس نوا ار زرواوا لوا مکح هس رک یوی راردبا رمبعت نو “د هدفدراو

 هرزوا $
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 ۱ هکر د هنسانعم لص خو طرش نالوا هدراق بدن ن ردو اال واد هرزوا

 تویلوا لار ندن رد هکر وند هتحارحرا لوشو روئاوا رمعت_لودک وا

 (ردهدنرک ذ هروسک م نون یناتبا) رد هسا نم رطخو هکلهت و هلاق قاب
 1 هنس دس را دعم حس رور و رد هنیانعهدلد یاد صو دا رف هدنزوا دو (اد)

 ا لیمره هلخلوا قاس هلي جواس ر د روند هلدس هصح و دهد هصح قلا قعد

 یار ناب یجرکس ) رد هنسان د قمرغاخ هدب رعو رولواراد ء١ اد یکیا

 E ید Eg اتوا هک رد هدر نول ل-صتم هب هلمهم
 یسانعم ید هدنزو رز (رت ) (ردهدنرکذ هحوتعءنون لواباب ردلعشم
 طفو ۾ رکو تشز ۲ ردیلباةم یشید رد هشسانعم رکذو كکرا ۱ راو
 ردوا جد ناسع رو ع رردراوس ماسردپ مان ۳ رددتسانعم طلعو

 هغلاط 6 رد هتسانعم تیلوحر تلاو بصق ۶ ردناتساد مسر د> ماس

 رلخاش راس هک ردخاش لصا نالوا یطسو لرصم + رد هنسانم جومو

 تاوناو تبلوجر هک رده دسانع یپسخ ۷ رولوا بعشدمو عرفتم ندنا

 رود لکشم یاهتخ هسرواوا یواسه ردنا-داو ناویح نالوا عمت

 ( كارت )روشد هن راو د هدرپ هد تزو ارس (ارن) ردکنفرط بلاغ مکحو
 حس ارے چ ) رد هنسانعع نامزرهو هثدمهو ماد هدننزو كاله

 فورعم هدننزو درف (در' ) رد دآ شاعر صوص# ه: راد شبح هلوج
 لصا هدشاورر و یدلنا عادا لب هم هر طش ردیعری هج رز ردا

 ردن راکدبد نیسٌهک هک یدیا صوص هراز يکيا نامه نکلردعءدقدرت

 ید دون نم بعلو یدلیا عارتخا رهجج رزب یرآهویش لواو یرللوپ ادعام
 هژاتس ۳ داز ۲ راریددن ر اک رذکرا۱ ردترابع ندنول وا عون

 ۷ را زهد ۲ رد رلکدد لواط الاح هک لیوط ٩ رک هلاخ ٤

 یزد د ےک ندر روند هد هند زوا جاو رد هن وص

 - RE نالوا یس ارا كتخاش هللا یبد ك> اغا دکعد

 تیک رو ردن ر £ ه هزاح ماروا عج ردندنا داع ردیبسا پ بیکر عونرب و

 فاشو لقوخور جا لدص هک ردب راک رب ید صر كنامطا

 یکم نالوخو كنساديمو م؛رزب و نعرا لکو ییلق جادیفساو اثیمام
 ءرح رشمرات نویفاو یوک محافل ءرح رر نيج دنوارو یدش ردشو و

 شنشک هرکصذ دک دليا بوتر" هدنلکش یراز هلوط بوردشراو هللا وص
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 هم دو ( ناب درب ) را هدیآ داسح هلا یلاشما هک رسو تالکو ی وص 4

 ناود رم هعاع نوساوا ند ل فو نوسلوا ندشاط رد هس> ردو

 رد رغص دون هدشنزو ككدرز ( كدرت ) رونلوارمبعت عصب هدسیکرت لرد

 ( دزر )رد هنسانعم تااکحو هصقورد هنساضم ناتسحو هیعلیبو

 كکد هنساهب ندب زرا ردابقتسم نن ند ندبزرا هک ردیف دزرب |[

 ےف ( كسر )رولوا كعد زکد دزرن هلغلوا هنساعم قلوا دن رکدو

 روند سدع هد رع رد هلغ نانلوا رعت ك-ج رم هل-نس نوکسو ار

 ندنابتاکشاو رد هنسام لصاو هقح هلتس سسکو ار نوکس ( یسرن) |

 هل-سراف فاک و ار نوکس ( كرن ) ردیعسا عشا نب سالب نیز ردوک نیا |
 هن رالوا واز هلا یالآ بول دعاح نوعا نوسجاق راکش کک 1

 قابا یک یسوب نالبق هک ردیعسا را رج هل رع فاکوار حقو روند |

 رولوا لصاح هدنفوص قرب وق كنالبق رفصا ندناو ردق مداب و |
 دفع هر هراب روسان یسالط رولیسک دوس راهسوق هنحما دوسردشاطر |[

 ردسلاج یناوسذ تب ییاصعسا هلاج رو عنام هسیلکلاب یل یوانتو
 زعانوا (ادکر )رون د هرل یاد راوحهانو ظیاغ هلاار دیدشن(ناکرت) |

 فورعم هلذاک رمسک (سک رت ) رولوا قالطا هج د قصوزسزو و |[
 سکر) رونلوا قالطا هب وب "هدیدوردندعو و خد حدق نرزردکع> |[
 مشح كب وبع ( لکو سکر ) ردهیاک ندنعچ كيوبحم (باوخمت ||
 ند کک لف هک ردعونصم سکوت لوا (هسک ر )رده بانک ندنشوکو |

 بصا هد هاب ررب یربغو راردبا ییوک ناوات توژود ند رلکک راسو

 هد هیذبشوش نال وف سکرو رردبارعبعت یس هشیش ناوات الاح راردبا |

 (خرچ فقس فسکرن) رولوا هیاک ندرکلوا ةصاخو ندززدلیو روند |ا
 فنامر ردیشاق مج سذجرب هدننزو یسلعم ( یسکر ن ) رد هبانک ندرکلوا

 ردمایعط عولر و رووا نب نو شعنع ناولا هدناکش یک سکرت ۱

 هلیسراف فاک ( هکر ) راردیا بینر هلا رخ شاسک هدیه سکر |[
 رب دید ردیکرث هدانعءوب راضي و ردقدا ره هدلوا یاتعم هلبا لر مود رھ :

 ار رکلود هل اب مع رب مر) رد هبانک ندهنسذ نو زو كشوک (نهآ مر ) :

 سلنو قاععو قالب و روند ها یرلک دلیا رعد حاصق كرلحروهدو ۰

 ربع لا هک ردلا رغقیصو كوك یرازوک ( رب مرآ ( رولوا ها نک ندهنسک

 + رونلوا



>» 
 هدزارمش (تسد مرن)رولوا هیاک ندهنسک یل :وب كي (مشج مرن) روتاوا
 (راسع رن ) رولوا مالمو قثموب E 1 هکر دهجراب یراک دابا رعت همرن

 دامو عیطعو تردفکو لهاک ( هاش مرن) رد هنس ءم لوجو ملح

 هک نره ردرامرفو عیطع دارم هک قشمو یوم (ندرک مر) رکاف

 قعشعو هل رع فاک و نیا تفلاحم ردا دابقنا هسالوا یهو هتالبوس

 دلا یشاک تآ قشموبیرغ عا( ماكل مر )رد هثسانعم كا اد امنمو عیطءو

 هدننزو هروتسه ( هرومرت) رولو باک ند هنسکرنامرفو عیطءورو واری هت

 روند هغدنفو هزوج ىرا ةص اخو هند كلو كلو ظلغ قاطع

 ا رارد هجوجرا هدیرعروند هدهفصل اص یتبدأب ندا لرل ةجوجو

 تبل هدننزو كوبت (كورا) روند هد هفملاص نالی روق هد زورونو دیع
 رونلشوخ هد اغ ندنآ یعسق نالبق ردیعسا لوک ض ای رب هش هیهی رب رب
 نامرک راربد یساود نالبقو یشابط نالبق هدیک رو زما ءاود هد رع
 یسشد بواوا قوحنال-ق هدر لوا هکر اردا لدن رواوا هدنرلغاط
 ماهلا بودا باّتجا ندم مروغوط هلکماکح تجز هداز هدقدرغوط

 هه ادعامندنوب رولوا صالخندغلوا هبک بوس کوک لوا هلیئاب ر
 تاکرا ردغاور هد هللا هفتو هددشم یار ( هرن ) رردباناس نصاوخ

 رد هتسانعم راومش وه رکو ج تس و نيك ر حو رد هنس اعم رک ذعو

 ۰ رد هث-یانعم بآ ٌهحومو و تیلوحر او بضقو

 ر د هسا عم دیک *هنادند یشدزخاو رواک هنسانعمتخرد قاسو
 ردناویحو ناسنا عماج ن رلنلآ تالیشددو كاککرا هکر د هنس انعم یخو

 زد هنس ایم نآ هجومو موقو هفلاط (بآ *هر) ردهنسانعم ادک و ىجا دو

 هدشزو م رک ( ٤ ر) ردهنس اضم تیلوحر تلا هدنزو یرخ (یر)

 ردهتسانم عر (ناعون) ردناتساد سر دج ماسورد ماس ردب مان

 هبا هم یاخو ارنوکس (خرذ) (ردهدنرکذ هروسکم نون یناثبای)
 هدب رع رار د قر بو دنا قدر هماع هکر د هنس اعم س اجا نوق

 هم وع نول تااتبات ) رد هنساتعم راهتشاو حاورو قثورو روئید رەس

 یجنزوّهط ) رد هنسانعم یسرن ناماوا رک د هد هح وتم (یسرن)( ردهدنرکذ

 ا ۳ ید هد ا یکنا هک رد هدنعسر نو لصتم هب ه*یاز نام

 یرهش هنعرا هلو واز نوکس (حزن) ( ردهدنرکذ هحوتفم نوت لوابا



 ۱ بب رفو نیش هک رد-ءف دا رع كيدزن هالادو از نوگس ( دزن) ر دیعسا

 | رەت هلناتقو نا 2 کر دیس شجچ رر دلع هد رعو در دنس اعم

 مرع (مز) رررد ین الف دز رد هدر تاحهبد هدا لیالد الم رواوا

 | تاوان هلبااه روعظو از جن (هزن) ردروهذمو حجار هليا رسک ه دزو
 | روند هجاغاو هتحش یرلکدنروا فقس هدلوق رب ور د هنس اهم فتسو
 ردهبسانعم یقءالعط وصو روئد هدهذغ كح هرم لب هب ورگاو

 : ند زت)

 نون یتا باب ) رد هنسانع» قهراقیچ بوکج هرمشط هدشنزو ندب زو
 ل و زهمو رغالو قد رآ هدشزوراکس (رازن ) ( رد هدنرکذ هروسکم

 شوق هکرد را ییالباقو قئالوت لوا هلبااز نوکس ( مزن ) رد هنس انعم
 رارید نا-مط روک و سدس هدیکرتو با بط هد رع رولوا ثداح ه دئم ابا

 یک انوا هدیابچوا هکر دهدنعر نون لصت» هب یسرافیاز نایب یجماوا)
 | مساند ندی ون( ون ) (ردهدنرک ذ هحوتف» نون لوا باب ر د الخشم یل
 ۱ لیصارهوک هدخزو هدادن (هداژرن) رود هد هنید ۳۱۵۳۳

 | هرءذو دایرفو كاب هدشنزو را-تفر هللا هج نیغ (راغرن) رد هن سانه

 ۱ هدنزو كرت ( كيزن )ردروهشم هلبارمسک (دلز) ردهنانعم همرفیحو

 | روهطو ازم (مین) رواتتوط تاناویح هناکنآ رود هغازودو هک ا5

 1 هتبح مادنا سوخو فیطاو زان هدتاغ هک رود هلادقەزأت لوا هل: اه

 | دامادو نیطالس بوليس هدنلکش كج هک روند هدهنفرو نوا لواو

 اأ یرلکدتروا هلاخ فسو ردیدآ بکوکرب ندتاوئو روتاوا راثن هغ را ڈار

 هرشطهدشنزو ندب زو (ند 3 یک ل- طه و هناد روند هد هج اغا

 | (داژن) (ردهدنرک ذ هروسکم نون یناثباب)ردهنسانعم قهراتیچ بوکچ
 لا یی یی وصو ردد سا نعم بسلو لمصاو یوص هدشزو طاش هلا

 HE مزت (مرن) رد هتسانعم دارا (هدارن) رد هنسانعم قد رعو برج
1 

 هالادو ن نوت نوکسو از محف (دنزن ) یدناوار ۲ د اهدا ردنامط ر وکو ساس

 دولآ رهقو نیکعشحو رد هن ساهه لابلا ردکتمو ل الا رعغتمو ناشد رب

 ردیلباق۰ حواو یلاع هکر د هنسانعم ضیضحو تسب و قطاو ردهنسانع»

 هک رد هنسانعمزن هلبااز نوکس (مژ)( ردهدنرکذ هموعضمنو ثلاث باب)

 هکر دهد تع“ ر نون لصتم هی هل« نیس ناب یجتربنوا) یدلوارکذ

 (ردهدنرکذ هحوتف» نون لوا باب ري لمس تاک و تغار قرق هدنابجوا

 < ان ۶
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 ك دوخاب هسذقوط شاوک الصا هک ردءهضوم لوا هدننزو اسر( امن ) |
 شنوک راپ ره هک یلباقمو روتلواربست تب وقو یزوق هدیک رت هقوط زآ |
 | (راسن) رد هنسانعم تیمو هد رهو روئاوا ست یتوک ردءهضوم ناتووط 1

 | هکر وند هکا هکاوک لواو یدناوا رک ذ هکردهتسانههاسن هدشزو راهب و

 1 هدا نوعا اوه ترارح عفد ب وتاج ندزاسو ندشءاقو ندقلعو بوج |
 || یسەتاموک یبوآوجالصو یتجالآ نیشذ مش- ویس هباوف یسکب زارروتوا ||
 ر هسنس هئکن مزوا هلیسراف یاب ( رایسف) رولک هتسانعم اسو هکاوک و یک :

 || نیسهرمش قر ههصبویق مزوا ها راد جد لاصو ,ضو> رود

 | (رتس )رد هشانعم سوهو لهعهدننزو توئرف (توبست ) ررراقیح |"

 || مسن هدتنزو ندرورپ (ندزتسسف ) ردیف نرس هدشزورتفک |
 رارید لک یاب و یلک سوتسغآ ( ن ) رد نزتتسا هک رد هنساعم |

 || كلاکو رازلکو راردبا ربعت لک یراص ینابب هنسب راصو لک قآ یناب هنقآ
 | هدننزو نولمر هلبار عضو رد هنسانع ندرت ( نورمن )رد هنسانعم |

 | هلةلخ اعاد کرد هتک وخدب لوا هدتزو هودنا ( هوتن ) ردتفل د |
 هدنناذ هکر وند ځد ه هک لواوهلواهرزواترشاءمعوسو دانعو لب واغوغ ۱

 هدانعهوب دیلوا درحاعو نوز الصا هدهعءاو نح تولوا زب رکو یو |

 | زراسیمر ورد هاا ٥ رحاع هوتس ردسک رم ند هیفان نون هلبا هوتس |

 ۲| ردارب مان ردی ورم خد نهبنسن هدشزو نرتسف ( نهتسن ) ردیعا یناریا
 یدلوا لتف هدند نربب هدنفاصم خر هدزاود هددیاک ۾ ک ردهسب و ناری

 | رد ضوء یبوقو یزوق هک رد هام راس هدننزو رفس (رسسد) |

 هدعشاب و یسهکلوک عاط فصاخو هکلوکو رد هاسانعم هلظءو كاهکاوکو

 هد هللول رسک هاعانعم تل هکلوک و روند هنس هکاوک کت وا نالوا

 لاترق هدیکرت هک رد سکر ک مسا هب رع هلئس ن وکسو راردا تاور
 | رد لام هرج وپ: رق هشوق هرف هدنول ردند رویط عایسردشوف یراکدید

 هاا تدوعو هب رغم نوک لوا هسابازاورب بولا وهند -:ةرط قرشع

 یراکدداباب قآ یرمسن راضعب زار د رواوا لصاو هقرشءنوک نوا نامه

 هش رکید و راط رمسن هنن رپ ردیعا بک وک یکباو یلردیاری ھت هلا شوق
 قاباس ندنبنج یلاعش بطق عقاو رمن ر دیا۴۳ رلمکو کوب راربد مقاومت

 هدنسارا یکن یکیا كنتروص باقع هدنلاصتا كنآ ر اط سسنو هدنتروص
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 هللادو ار نیوکسو نیس مع (درسل ) ردهدنجر نوح هدی-دگیا ردعقاو

 ( مرسن)ردتفا هد هلیار ضو نیس نوکسو رد هنسان_هم دایصو یبوآ

 مان تب كنخو تب خرس ردیدآ جرب EY نایماب هدننزو مدمه

 ید اوت اکاویدسلوا ناب و فصو هدنراهدام یر ره رد رو هراص

 فیطا نانلوا رعت یلک مصمو یلکناو هدنئزو ن ورق (نرسن ) زرد

 نالآ تكسمهدیکرت زرد یکشم لک هئعوترب رواوا عون کا رداک زانو

 درو « دی رع رولوا جد یسینابب رید یربثع لک هنعولرپ و راردبا مت
 نی رسن ) رد نر سسن یعسآ ید كن هرب زج ناغیجربنعو زرد یتبصاا
 روک مارهب رد نالقس هاشدابرتخد مان هدثزو شو نیکنر هلو ( شون

 بوق واکلم كلاراصذ ثفلاط هدننزو روفغف ( روطس ) یدیایسهجوز

 كمالسلا هيلع یساع ترضح رد ردنعساد جوارلنول رد راده تر یک

 ه-اکلمو هب روط هثس رلعباوترایدلبا ع ارمخ بهذمررب هرکصت دندوهص
 رد هنسانعم سدعو كج رم هلدس نوکس ( كد )زرد هب وعم و

 (اکش) رد هنسانعم مهطتو لغد رع هلدس محفو ردا یکیت رومدو

 كجم (ایکذ )روند ضرا هد رعرد هنسانعم نیمزو رب هدننزو ار
 ساوسو هلون ( ساند ) ردیارمش مزوا هرق ( مهدا لسن )روند هتشآ

 هروک هش رالقن ردناسنا هفاط ساجر راثآو ردیسا مد مود هدننزو

 رواوایرزو هدنراناب یکیا كن رل شاب و یالق یرلند و نوزوا یرلبوب

 رارروبقربارهعو كرکس هرزوا قادارب ردراو یرزوکشکیا هدنزوب رهو
 ییدآ عاط هکر راردا ماکت هرزوا ی رع تلو رردرکس رد- یزانو

 رک ونیمزرک رد هسا عم سلعاو زود هدننزووس ( وڏ ) راردیاربمت

 دنز هدشزو راد وس هلبا هدحوم یاب ( راب وسن ) نوسلوا هنسن راس
 نویلیا قلا هوهق ند->ایص ردهقتسانعم اشانو راها هدتغل دزاب و

 ول هدتشنزو دوسح (دوسا ) رد دنسک ناروط هرزوا یسارفص

 زد هثسانعم رکدزرب و یمکا هدننزو یدوسح (یدوسل ) رد هاشم

 رد یس وا كفنص ترد یکیدلیا سقت یسان عومجب لدیشج هقناط وب

 3و کشارفص هلو (نتناهسف ) یدنلوا لیصفت هدنسهدام یزوناک
 جرم هلیسراف مج ( عسل ) رد هنسانعم نت و كعشپ هدنتفا دنزاپ و دنز
 رده تم ةفص هدب رع هل رع ,a رود هشاقرب رح تف رز مدنژ و

 ه حوا و
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 رد هنسانعم قعودوط ةماح ردذوخ ام ند مس رد هشانعف حبو ذ٥

 هلبار محف ( مربس) ) ردهنسانعم نداهنو قعوق هدننز؛ندیسر (ندیسف)
 هنلبافهرو د یب وقو یزوق هدیک رت هیلبا تباصازآ شن وک هکر د ضو ملوش
 كل راکش وک هک رد هرم و دا لواو رد هشسانعم نادانو رارید ینوک

 ری عت یماج هبت نولوا هدنرا رپ بب رق هعطس كعءاوصو عماوج صعب و

 یو" مرشد هدن دنع رلضعب و رووا عضو ر هنررآ شفعو ناولا نا-لوا

 هدشزو هلسیسو ( هلیسا ) رویقوط شوک هثدمه هکر درب ناثلوا ربعت
 (نیس )رد هنساتعم باود عرطق روند هنس هلکر خ كشاورطاقو تآ

 || رد هنسانعم كم تدابعو قایق زای هدنتل دلزاپ و دنز هدننزو ندیسر

 رهشرب هدناسارخ هدشنزو ادن (اس ) (ردهدنرک ذ هرو کما نو قان باب )
 ناز هدس رعو رد هنسانعم شاو هدیح هدأ دنزاب و دزو ردروهنم

 | راود هر ه روهظو یسراف یاب مو نيس نوکس ( فیس ) رد هثسانعء

 | ردرابع ندع رک اب و ندشاط هرصرپ هکر دی راک دتا ریبعت روڈ هدنساتب

 كروب هدزو كلاوسم هلبا ةد یاب ( كاسا ) ردنعل هد هل رع یا ج

 | یت كردب هدنازو كتشخ ( كتسد ) رد هسا م ےکش كاع یسمرول

 | مض (وسن ) راردیا نوزوا نوزوا نوا كم رکا هکردقوع نالوا
 0 تلاحهدننزو ناسحا ( نایسل ) یدنلوا رکذ هک ردهبنسانعم ورد هلادس

 نوت تل باب )ردة -نسانعم شوعارفو وا هدب رعورد هتاف

 نوو! یزوب جا روند هس هروج نغآ ( سن ) ( ردهدنرکذ هموصح

 دیدشتو رد هنس ائعم كارداو رودشو لععو نوساوا یزو هرشط را

 نیس مط (درسد ) رده رانعم كءروس هودو قعوروق هد رع هلنا

 نوکس (كسا ) رد هثساثعم درب حورشم هدهحوتعم هللادوار نوکسو

 لسقر یمرکب ینبدلوا لس یدیفینصت تشدرز هک لدنز باک هلنس
 نر مسقو لوا مسق رد هدتءقوم مسق روالوا قالطا هشر ره

 صوص كکن رهو روند یناث لو لوا كس هدنآ یک یکیدن د
رد هش رلاذعم نا د څذو تدامع گو هد رعو رد را و یک

 4 ماو

 رد هدساسمع هد راوط شفا رغ وب هکیسلو رد 3 عج لس |

 ییکیا نوا ) رد هتسانعم هلکرخو یبا هلبااب دمو نیس رسک ( هلی )

 یادی قرف هدابجوا هکرد هدا“ ر نول لصم ه هد نیش ناس
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 سست سس سس تا

 هکلوک ( شا ) (رد هدنرکذ هحوتع» نون لوا بایردلجشم ییاکو تذل
 هنس هک لوک كنوسک نالوا هدشاب هتصاخورد هش رانعم کال هکلوکو

 رد هتعانعم دنفو رکش هداتغل دنزاب و دنز هدشنزو كاله (كاشن ) روید

 قلرا صو ق عا هلبا لا هیدنسذرب هد زو لعشم هلا هدحومیاب ( لیست )

 قمردشاب و كمک,د هلن رپ یر یی هتسد یکیاو ردهتسانعم قلعتو تشن

 ةتصاخو بالقو لک:ج قلطم هدتزو لد کنت ( لیشت ) رد ه- ساتم

 راهش ءاکنا هک روند هد هجانا یرکایوا لواو روند هنسهلوا قلاب

 رول واربع یارو ینروب هغرف هدیکرآ ررروشود هویم بوکا نب رللاد
 رد هاشم عياضو نو زو هاو بارخ هدشنرو تشل ( تشد )

 كسم ( نالعط هرمشن) رددآ صر ندلاجر هدننزوورک (وتشذ)

 تابافص هاکنآ هک ردرل-ش2 نالوا مسر هسنس هتل لراقجوج هللارفعزو
 رد_یسا اغا ماح هدشزو كشا ( كسشد )راد جد هده ژرولوا

 هقش ره هاب رع روش دهر کنوس ( نارزاک د رکشن )روند ر ونص هد رع

 ندندلشوروش د هنس هتلوا قاب هلنش حد (لش )زرد نیماححا هوعرو

 .یمرد شاد ۲ كمکید هن رب یر ی 3 ییا ندیلشت ردردصم مسا

 قلراص هیهنسنرب هلبا لاو تعا قصسو جنح هن رب یرب یهنسا یکیاو
 هلءا لا هب هست رب ورواک ما لسعف هدرلاتعهوب و رد هد رانعم قاصاو

  فیکتو قلشوخرس هلنشنوکس (هوشن) رولک هدهتسانعم تبشتو قعشبا
 هع رج ( هچشل ) رد نوع ر هش مان هلیاواو رسک (یوشن ) رد هنسانعم

 نوت یناث بای ) رارابب یاب رخو ف هکر د هشرتو هعصل شخلییس هدننزو
 رد هشسانعم لماشو ماع هد زو اشع ( اشن ) (ردهدنرکذ هروسکم

 رولا اولح رد ه٤ ضابب یک نوا رولوا ندیادغب هکر دیعسا هتساشذو

 رهش ردروا شه صا كتلو رد وهم رهشرپ هدناسارخ (روباثد (

 روبنم رهشو رد ةا رهش هدع دة سرف یس هاک هن ردکعد رواش

 ر ددراعتم هلبا لرو باشین ایلاح رد_یعسا هعشر هدنماقم اونو ردیساخ رواش

 قمردنوقو كسمکد حاغا نتخاشاردیطام ندنتسخاشا ( تخاشن)

 رد هش رانعم كا ص.صخو نیو كا بص تمالعو یقګروتواو

 رد هثسادعءنتخاذد ( ندیخاشن )ردو عقم مسا ند نتخاشن ( هتخاشد )

 (نیساشذ ) رواوا یک نوا روڈ د هتشالت حاغا هدننزو هراشا ( هراشد )

Eحس «( 
 4 ناش
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 مالتع ٩ هراو یمانعم ترد دننزو ناهن (ناش۶) رد هنعا عم نتخاشد

 مسا ند ندناشذ ۳ رد هتسانعم بیصاو هصح ۲ ردهشاتعم

 هول ٤ 4ل-تهج ییکرت فصو رولوا لعاف هاو مما لءفو ردردصم

 شا طو جایا ( ندناشن ) ردیس هنان كفئو قوا هک ردد :ساعم قدهو

 رد هبش رام قموقو قءردوقو قءرد روطو قع روت واو كمکید
 قءردنروواو كمر دک, د شاطو جاغا هکر د هنسانعم نداد (نی داف )

 بالق اموعهد-زو لیکشا ( لیغا ) رد هن رااتعم قءردوقو قءردنوقو

 وا هدشزو تشک ( تشن )روند هنسهنلوا قلاب اصوصخو لکدحو

 ورم هک رد ونا هدر: رهم (رمشا ) ردهتسانعم شوو

 هک ردیف ننشد هدشنزو نتشر ( نتشذ ) رار د رشا هماع ردداص تلآ
 راقوو بدا (اخنوح نتشذ )رد هتسانع»تماقاورد هنسانهدوعف و قمر وتو ا

 (یشن) رولوا هب اک خد ندقم روتوا هلتراةحو لذو قروتوا هلتتوکسو
 هباطخو ردنوحا تب ردص ما رد هتسا: قاشوخو الو اهدزو یشز

 ( راهس) رد هثسانعم نی دس و خو نیسم وبارولوا لاح راستسا هللا لج

 (هدرک تن )رد هتسانعم راهش (ر حشو ) (راوع)ردروهشمو جار
 ا هک رد یسهجت جارسسو یش واب هل.سراف BSL نیش نوکس

 نوکس ( کن ) ردنا هد هل اک جف رربد لیهزا هد رع رولیسک یرد

 هدب رعرد هتسادعم دج ردردصء مسا ند ندين کشن هلذاک محو نیش

 هل را-جوا قمرپ هکر دهنسا»» كلک دج ( ندی کشن ) روند ضرق
 هلې رم تک و نیس نوکس ( نیش ) ردعمعص نولوط سد رد كن هنسکرب

 هدثزو بب رف ( باشد ) رد ه-:سانعم ا رقاو مصح هدنتفا دنزاب ودنز

 نغلو همون «دوتشنزو ديوس ( دشت )ردیلباقھ شف ول هک رد ها شا

 نداهذو قهوة رد ةف ندا دذ (نديشن )رد هس یلانعءلزغورعشو برطو

 قاطم ہک ر د ی نوش هدننزو ملک هللوهحم یا ( میشن )رد هنسانعم

 رد هنا م نایشآ یساو شوقو رد هنعاشم ناکم قحمروتوا

 هکر د هنسانعم بطة هدننزو نیک ( نيش )ردهاک ندابند (ود نیر

 كلرلثآ كلف ردترابع ند ه-طقن یا نالوا هدنرا جوا یرروحم ككاف

 بطة هنالوا هدلاوی ونج بطو هنالوا ید بون> ردارود هش رزوآ

 لعف ند نسحاو رود هد هر یرد نالوا هدزو جا كدععمو رربد لس

 ېک ال یک ٤چ



 | هدنئزو رایشه ( راشن ) ( ردهدنرک ذ دهوصم نون ات باب ( رواک 7 1
 | کرد تاناوبح یلاشا نویقو هود هکرد هنسا نانلوارببعا شد وک |

 | راوبد هر ج هدس رع رد یش یکی ؛دیح بوروتک هٿ ر زا رار گی زار e ىلع 1

 هدب رع روند هد هنت هلڪو ناععو فلع نالو قا ەدە روظو هدروخآو 1

 | رد هنسانعم راشن لبا هلودعمواو ( رونعشن) و ( راونعش )روتد راوشت |[

 | موو سلعاو .داسو فاصو زود هلبا واو دمو نیش مع (وشن ) |
 1 نون لصق هر هل مهم نيع ناب یی جو انوا )رد هنسانعم تنوشح ی و

 | نوت لوا باب ردلتعسم ی تار تفلر 00 هد جد رد ههدخز ٠
 E هلراتشو لین (ندنكفا لهل ) ( رد هدلركذ هسحوتفء |

 | رکسعر (اهب لمت ) رولوا هیانک ندقنوا ناولو باتیب بواو روب و |
 نوا قمالوا « دكر هب رق لها هدک د لبا رو ره هش رزوا هبرقرب |

 رد هراذک ندقل رارعج و بارطضا( شنا ردلعف ) ردلبم یراک دلبا اد |[

gEس نالوا دار هکر دراو رګ هلک  

 ل راردا اعلا هش 1 بوزاب هدا ت هلت منو نوسفا ضب “ا ۱

 شل" ( هدز لەت ) رواوا رارعس و برطضم صش لوا هد رق
 هلوا شاروک لمکم یارب و تا هک روتوا قالطا هدهتآ لواو ردراوط |[

 | ید ندقم راغآیرب حابص بوکوس قغشو ردهباذک ندرد (ماش لعن ) |
 رد جد یکلع رد یکنزوا عونرب هدتنزو كرد (كلءد ) رولوا هرانک ۱

 نوکس (اتعن ) رووا قال-طا هشدا نالوا ندتلا هدرپ ( نوکژ او لەن ) |

 2© ) رونید عات هدبب رع ردهربس نانلوا ر شتاب ل رک هلنیع
 ( مصارذج تمعن ) (ردهدنرکذ هر وسکمنون اٹ بای ) رد هنج لاعا |[

 یجزوّمط نوا ) ردّتج هک معنلاراد (هدتمعز ) رد هبانگ ندننج تمعذ ۱

 تغ زوفط ییرکب هدیابحوا هک رد هدنعسرنوپ لصتم هر هګ نی-۶ نایب

 هدننزومارح ( ماخن) (ردهدنرکذ هحوتعم نون لوا باب ردلجسع ی حیا کو

 (نغن) رد هثسانعم ۴ اهسو لر هرن ورد هم انعم شوخ اتود و ی

 هب و عیدب و بب رغ لواو رد هشساتعم نوخو لزوک هدشزو رفع 5

 ( رخت )رد ه-نسانعم كياحو تسحو هلوا حرشم یساشاعورتس هک روئد 1

 رلرد هاو جزا ری دنه ر دیعما هومر صوص هناسدنهوردب رغصم خا |

 is ها AE eR فا نخ هر ا 1
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 نیک هدلقو قلوا دساف قلطهو رار د هبیرد شاوا داف هدب رع هب

 )من )رد ةو راادوم كع ا داسا هلا یک قلح *هایمو یگ :وط نوادعو

 بف هدر رع رد هرات كلبا لول هده ر زو كلد هک نزو م

 ( اقنعة مقل )رد هنعانعم برط زاوآو توص هدب رع هلع مفو رود ء

 نسا رد هسانعم قان خاروس هد-ثزو ن۶( نغل ) رداورب هدیف-وع

 نالوا 7 .هآ کولم نوک و ید ھ وک رک رد سا 9۰ هاوگانو یکلد كکب وک

 هاوحانو ناز هتک زو نار a هد | دیش یاخ( نالشغل ) ردهناد

 ( داوعفت ) ردنیعم هاهنش ۱ رد.هناد یراکدید یدنه رو کرد دنا ۹

 هدشزو ناراک هژره ( نآلا وفن 0( هدشزو, داوسک ها هلو دد واو

 ترسح هلا هلودععواو ( نینا وه ) ردتاور ید هدنزو ناقاس نو

 هک وا نالوا مسعت رفق هلون محفو نی نوکس  غنخن) ردیدنه |

 ناب ها كانوا یو: کوکم رک یرفقورار وا هلع هلکنآ روئید

 هدشزو ندیشک رس ( ند وه ( رولوا راورخ ترد عال سا راردنآ

 رد هنسانعم ندیاوخو قموب وا ندونغ ردع# وب وا رک رد دام ندونغا

 باق هلعفد ییارطضا كن هسوکر ردنداد-ضا هللوهح واو ( هسوغ ) |
 رسک مو نرط ظ٥ هلن و هش دح ءالاو كلا بیطاو رب یروس ۵

 تسرپ شا أ اا E جد ل . نیشو هلوهح واو ( اشوغن ) رد هش راذعم قلع

 كسوحو ردیدآ صخسر نددوهد و ردیموو سو هک رود دن ها :

 رد هسا تعم عود هسرد رخآ ندندر و رود هد هتل مو بهذم

 ندوبصرواک نوباص یبج رار د ناص هدس رع هب هتسک نالوا هدتفصوب :

 نائلوا قالطا نویاص وشا رد ه-مانعم سوهوا وهو لیم ردذ وخ أء
 ندنید ره هک رل ر دیا لق ردروطسم یْخد هدناشلا عظع نآرق هک موق

 ٌدعک و توالت روب زو تیدوبع هب هکالم را ردیا ذخا هرزوا یراها وند

 هدلوخر و رردا تعاط یادا هرزوا بادآ بولقزاع اهجوتم هبهرکم
 ترضحرد تسر هراتس هدتاورر ورد هدتحالمو هقدانز ییاص مو

 هر هکنالمو هک اوک عل ها نا روئو لوکن ندستعد رس هللا قص مدآ
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 ردتعاجرب ند دوهلو سو هدندنع رصد ورطدلوا لوهسه هدا

 ضطعلادنعو رد مد رغ یرا> اکو مارح هءالسا لها یس هعبذ رل و

 0 دنوکو راردبآ تسد ودع كارتتشالاب هاتفاو هب EE اذ روق سم مو

 ا روت هک راند زو نما هسد رالوق کل ردلاف قلا هک اج
 ناربدم یکاوک راسو یاتفاو یولع ملاع ناب رقم یبهکتالم ارب ز رل هیلی

 عشفشورشو رخ هدداسفو نوک ماعوبشا سپ رابدروی نییعت یلفس ماع
 هلتهج و ر دعلعتم هرلن | یعوجخ كن الاح ییاثءاو ضحو تو ررمطو

 اشوغن هل.اک ( ك اشوفن) دسافنا مهعز یلع ردبجاو ءنمرزوا یرلهظعت
 رد هنسانهع كعا لق هرخآ ند ندشدرب ( ندیک اشوغت )ردهنسس اعم

 هنسک یکاو یدنلوا رکذ هک رد هشسانحم هسوغت هللوهګ واو ( هشوغت )

 (لوغت ) رد هنمانعم كماکید بودرابق قلوق نکردیا تبع باد باب
 ل-غآ قج هروناب یکو نویق هد راههآ هدسننزو لو هللوهحم واو |

 هالوهح واو ( هلون ) روند هبءراغ» نانلوا رمد كل هعسکو هردنامو |

 (لاغن) (رد هدنرکذ هروسکم نون یناث باب ) روید هب وب لکاکو فلز
 : لا دلوو هدا مارحورد نسالكم نیهشاشو نادانو قحا هدازو اقش

 رد هشساشعع مود رم مافت هدشزو ماظد ( مافت ) رانا هدست

 رد هسا نعم اشوغن نا لوا رکد ( كوغت )و( لاشوفن) و (اشوغن)

 هدد تع راضءب رونبد هاد ففسم یلوت روا یی سوا هلمال ( لوغت )
 همردنوص راراس نوعا ه-ظفاحخندرومغب هکر وند هس وتر وا نادرا

 ( رد هدنرک ذ هسعوعضم نون ثلاث باب )ردب راک دتا ریسبعت قاصعو
 رج هاکنا هک ردسحاعا 3 یالقوا هدسنزو خو رب( حورو ( ٍ

 رد هثسا ا۵ مند مود رم هلو مط( نف )روند كءدم هد رع روایحآ

 رد هنسآنهقرعو نب ردو رد هنسانعم قع و تال رد هدننزو لوغم ( لوغت ) ||

 ۱ نالف الم ردوا ڪم تیاهت و ماعو رود هدهژول یدازوا نوژواو

 لوغت راه رد یالف هدر كجد رداصاو هتاعو تاهت لھ مدآ

 هدیابجوا هکر د هدم" ر نون لصتم هیاف ناب ی! نوا ) رارید تسا |
 ( ماف) (ردهدنرکذ هح وتم نو لوا باب ر دلیتسم یاکو تفل قلا نوا

 تشزو رد | E مافه.سو هرو قئوطو قالو هدشرو ماوع

 < تشاو ¥

 . لاعلو هناعع» قح ةکردوب یر داعتعاو رب را ,قولاط هباتفآ تب ود شا
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 3 رد ۵ ساتءم مات هدشزو هب الط (هباقن ( رد دنساتعم نول رو تشو 8

 هدسیکرت هدشنزو تفه ( تفل ) رونید هيدا باق نمک هدب رعو
 بوی ندعصوم سعد هد-الو ناور بش ردقورعم زرد یتا تا

 | یتهایسو راردالخاد ه هی ودا ردرجاوفطاایغآ رواوا ءاسو قآ راةیچ
 ۱ رود هدغاک قچمزاب وزا هلعح واف نوکس ) فن ) ردب رەد طو رراقا :

 || رد هنسانعمكلک ىلتوق یسادتب كنهنسفره هالو قت لصا رارید هغمردلاق و
 : هد هب هنسک لواورارید حافتا سل وت عاقنرا بورک* یرلناب لر هود

 دفن لوا ( حور هغن) هلحاص كلرکوت ندن زغا نکر ابوس زوس هک روید

 : قلوا مالسلا هيلع یسبعدوجو بیام هیاهنع هللا یطد مرم ہک ر دس دق س هلو ۰

 لأ هد_دنزو حولحم (حورفن ) رایدرویب مت مالسسلا هلع لبرج هرزوا 1

 : بس هک ردیف نت رفت ( یرفن ) رواجآ رخ :a5 ۲ هک رون د هب یغالقوا 3

 ۱ کر روند هرکج یتا | ( دایآ رمق )زرد ج جلا هدرکرت رد امد دپ و ناو

 ۱ هژالب كکروب 2 یسهراب تا لص تە رونا وا سد عآ نکی وا د دق

 نک هدتعلا دف رط ) ی سه : )رووا قالطا جد هر ۵ اس رد ےس

 نازوا. :زوای کر ر فصو ( زارد سفن ) رووا ربت ف طا نآ هکر دنامز ۱

 : فور د وو اح (ریشن )زر درشکم هګ رع روند هب هن هک قاشاب و

 را یدناوا لیصت هدنس هدام یا ردیکحوک كان هرک رالح هم هکردب دوب

 كتکروارد دو ام ندنرف هدب رعو رد هشانعم یلغحو دان رفو

 || رفس كهابس موع هک ردپ ا ما مسن (همارقن )ارد هک

 | ( ردهدنرکذ هرو که نون یا باب ) روا وا رداصهدن اب یراتع : رع هول امه

 || رواحا ولط هدنرخآ مزب هکردحدق كوي لوا هدتزو عارج ( غافل )
 | ندندی رفن ( دی رفن ) یدسااوا را ؟ذ هک ردهتسانعم یرفن (یرفن )

 TC ES كلا نعلو عدد ندب ره هن ردیضام

 ناخی جلا نوا )رد هتسانعم رول مع جو رفت (جورفن) (ردهدنرکذ

 ار راسم قیاک و تغل حوا زوتوا هدبابچوا هکرد هدنمر نو لصتء هفاق

 حورو ناح هل تفاطا ( ناحدسقن ) ( ردهدنر ؟ذ E 2م نو : لوا باب

 رد دمساسعه ناحدعن (ناوردعن) روثلوا هزولاو ها جارو رددارع

 نوک قلارد اهیفامو ابد رک دقن كااوک 2 ROR E E (هزور شش دهن ۱



 ۳ نت )نا

 E بلا طو یشثرمو گرم ( ناوک دقت )ردشعلوا قلخ هدننرط |

hiهکر د هنسک لوا (مارح شکن ) ردنیشذآ بارش (دانآ شفت ) ردرل ەن  

 ند رهوج هدننورد نکل بواوا هدنر یفایقو لکیه E السرا یک

 مع یر دافرط 4اک ندکعا مودیعوو (ندز تارب شفت ) هلوارتا |ا

 بارپ شف ) رردیا هاک هللا بآر شن ی هس ماود ای و تاب ی
 ( نک ر اکر شش )ردە اک ند ةشرغوا هلیا هنس میم وهف ( ندیشک

 رد بګعوک یزآ هکرد لسع ناش (رومرپ شهث )رد هب اک ندا هل

 كاا رب وصاو قلخ ( نند شقن )ردءدد صرف یییداب لاب هدنګا

 یر وصال تروصرب هد ییتصر دوخا هد هلي یاوو رو رب

 ( ثداوحدن شقن) ردهیاک ندکلبا لیختو روصت یی وصت مالک رب و
 اط (را.۶ یی شعت )رد هیاهر لدو هناش لج نوعب قلاخ تربض>

 5 2 شفت ( مارح شن ) ردراکفاد مولطم یاعدد نالوا هدنعح |

 ی :نک بیجلو رک اپ ییوص TTT HOTT أ

 دوةففو مسالا دوحوم (داز شق) رد هراک ندسنس هنسح نروص

 برع هدتنف> یش د نالوا هد اکما رح یورو رد هباک ید هیت مسجا

 .(لک شقن) ر هاک ندهرهج اج زو بوخ ( راهدنق شقت ) روتاوا

 روئلواریبعت مظعا فالف هدامک ناسا رددحا شرع هک لک مسج یی |ا
 نارذک جب رفق رس کر ذتهفاوم نامزو دعاسم نآ لوا(كبن شا
 یا باب )مالدا مهیلع ردیتارضح مار ک ةکیالم (راب نابیقن )ردا

 (یلینباقن ) رد اک ندنامسآ (اریضخ باقن) (رد» درد هروسکم ن نون

 یاب و ارک هکردسهور * هرز هلیار حد و فاق نوکس ( هرقن )رد هج

 لات باب )ردەناد یراکدید نوک نامرفو توا هحواتط هدیک ر راربد |

 رد هنسانعههضفو شعوک هلا نوکس (« رقن) ( ردهدنرکذ هموم نوت ۱

 هکلوئوک كلوبا (ندت س زن بهر فن ) رواوا اک ندهنسا قار و قآ رهو |

 هیرقن ) رد هک ندٌعلوا لدم هتکالف انغو هثلذ ترعو هتنحم تحارو |ا
 "هرقن ) رواوا قالطا هبه ه رکاب و صااخو فاصوقثمو ( ماخ
 دوحو زاد ( هراد ؟هطعت ) رد هیات ک نوباتلاع باتفآ ( ییشل رز نخ

 نایلسا او تارا يلع تداوجوم هاج داجا ثعاب تاشاک

 نالوارببهنروح هک رد یکلف بطة ( راکرپ رت نشور هطن )ردب رلترمطح
 سن سس سو

 ٭ ك >
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 رد راد هنا رارزوا ككرلنآ كلف رد زەم نالوا ا يا ك طخ

 زرد یاس هطقت هن الوا هدلایسو 1 وح 7۳۳ نالوا هدف رط نوح

 یدناوا رکد هک رد هتساشم هراد هطقنو رواوآ تراشا هد هلاعزک محو
 رک ع هل-سراذ فاک رسک ( لک هط#ن ) ردپانفآ ( نی رز هطعن)
 ید هضرا "رکو رد هسطقن ناک هدنطسو قاح كنيمز "هر هک ردضرا

 لاعت هللا لص اع *لبقو ردضرا < (هراد هن *هطعن) روتاواقالطا

 هراغع لوا هاو مض ( ل-هن) رولوا تراشا هن راذرشا فرط لسو هیاع

 هدرا اره وب و هدنرلءاد« کک رد تھر رب ز نانلواریعت كل همس کو

 تالش ر دورا ر دیا تنوع رای وبا ضعب و رارروتاب راوط هد: ارواوا
 رد هد رانعم ییاهلو روع كن هسارهو قرعو نٍ ردو رد هنسانع« قعو

 ذیذاو قآ ىلو سالمو رودمو هایسرد- لفلف (هجاوخ لس ) و
 اا یمضن تالزومس هدیکرتو الکل ا بحو هنیساا بح هد رعردا مسا هناد |

 زا رد یوهمو نو ادا رشکو بطرو راحراردا رعد یسهادهش نا و

 | یرکی هدبابچوا هکر د هدنمسر نون لت هب یب رع فاک نابیجتدنوا) |
 || جاز هکر دیمسا همز (كن)( ردهدنرکد هحوتفنون لواباب ر دلش تغار |!

 ۱ كنر هلکن | هوش رارواوا نزولا فيفخو قآ لئام هت یراص رد ضبا ||
 || هداوخررد ضیا جاز هکردهنسانعم كن هدشزو باوص ( باکل )راررپ و ||

 || هکر ديف باکع هدتاورر و ردك بآ ییصاردی وص ضیا جا

 | دز هدنزو ساره ( ساکن ) رونلوا رمبعت قاروش ردهنسانعه وص یزوط |!

 یاز نوکسو فاک حف (هدّرکن ) رده نسانعم هاگنو قفا | دیزاب و

 : لکش ( لکن ) رد ه-نسانع» هب رشهو قدر عونصم ندقارط هل یسراف |

 ا دز هدننزو نکفودع (قنوکن ) رد هتسانهم ناوح واثق لد هزات هدننزو

 || ( ءوکن ) رولوا ید یدسعتم رده سان قلوا لستق هدننغا دنزاب و

 زا ( دهوکن) رواک رها ل-ءفو لسءاف ساو ردصم مسا ندندیهوکن |
BES 1ا ردردص لصاح ندندیه ون ( شهوکن) ردل قسم لوف  

 : ندشوسن (ندیهوکن ) ردیضام لەذ (دیهوکن ) ردلعاف مسا (هدنهوکن) |

 ا صب رعاو نعطو مواو كلبوس یوا مو كملنا تمذمو لصد هدشزو :

 موا لحو تویمو موعدم رد] وهم معا (هدیهوکن ) رد هش رلاذعم كا :
3 

 بارج (باکن ) (ردهدنرکذ هروسکم نو ینا باب ) رد هنسانعءمحوتو ||



 اچ
 هد هلرسرافیاب رز رک هن رالارایص دوق هکر د هنسن نانلوارسعت ناودلا هدننزو

 هدنزوط یناوق كن هود رک دییسا ضرر هدب رع هللول حطو رد خل

 كل هود ت واوا ضراع هدنخا یژوموا لنهود هدول ضد رولوا ثداح

 هناو دلا هدننزو فاکش (فاکن ) ردروط موبد رولوا ثروم نیسهللاب وط
 رسک ( لکن) رد هد اتوم موڈ ص باکن هدب رع هلو مو روند

 شهوکن (شهوکن) رد هنسانسصم ناوج هزات عشا یک هلفاک
 ل جد ن وک NT هجر دهن و یدناوا رک ذ هکر د هنسانعم

 راةءیتروب شوق (ك ) ( رد هدنرک ذ هموعص* نون ثلاث باب ) رواوا
 جاغاراب و قە هک رادیو هطان لوا ( هتکن )رد ه-نساسع» 23۳

 هقرفدو لیلدو هجو هد رعو روالوا حرطو عضو هریرب هلل راحوا

 هب رشەو عالعو لوبقم ( یداب *هدکن )رولک تاکن يجرد هشعاعم

 ( راکرپ "هتک: ) روئلوا قالطا هد هفاذکو فالو نالب و ردمالک قفاوم

 ناب یجنرکسنوا) روند هزوس لش یب هفیطاو هقیقد هلیسراف یاب مط

 یتیانک و فا یکیا یمرکی هدباب یکیاهک ردءهدنعهر نون لصتم هب یسراف فاک
 هکر دیمالعا ففس كرغا (ك) (رد هدنرکذ هحوتفنون لوا باپ ردلقسم
 ا رد ھام هددکد موق رم هلیسراف فاک حف ( .دژکن ) روناوا ربع قامط

 ند ندرب کدر نکن رديف درب نکن هلباز رمسک و فاک نوکس (درزکن)
 لذاك نوکع ( لکن ) رد هساسنعم ا لوبقیدنو جالع ردلبقتسم ی

 هدننزوراکش (راکن)(ردهدنرک ذ هروسکم نون یناث باب )رد هنسانعم هزات فارم

 راکنو شقت بودا فردر ا رکا رد هنسانعم شهنورد هنسانعم ملصو تب

 صیص ر ذ اد شة نالوا بایت روص ندانح هدنراةمرپ كنه و ګو رار د
 ند وبحو رواک ما لعفو لعاف مدا ند ساغم شفنوراردنا قالطا

 هب هناخشهنءو ن نم( هلاخ راکن) رواوا هناثک ندهننک تسود رازهو

 نتشارف ( نتشاکن )ردیضاع ندنتشاکن هش نوکس ( تشاکن ) روند

 ردل و هقم مسا (هتشاکن) رد هنن رلاثعم كيا نیب زتو شنو یهزاب هدنزو

 رظنو ا ردلعاف هسغاابم ند نتس.ورکت هد ننزو نارسپ ( نارکت )
 ند ناسک هلفاک حف (نتس رکن )رد نب رلانهرکفتمو لمًأتمورظتتمو یج دبا

 مدشزو ندیدرد (ند رکن )رد رد ص۰ لصاح ( شرک: )رد فف
 كلبا لمأتو ه-ظحالمو قلوا رظتنمو ققاب هلفاک محف ( نتس-و رکن)
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 الکنو كلم دك اولا هدنزو ندنکف ( ند-ٌکن) رد ےب رلانعم

 A هماصررپد ی ید هدیکرت هدنزو هدنکو ( E )رد ھام

 هد لهر ر ز هکرد هنسانعم ھه یه دور د شکن نالوا هد را هقرخ رد
 هبقد هدوهسارب و ردتراسبعندلام نالوارمسو نفد هدر یریغ دوخاب و

 ردتلآ یرلکدلءاربعت قارطو هه كرل ههاوج ردروطسم نیفد هت رب
 هلفلوا هثسانهع شانراسو سکعوسرت نوکن ردیفةرابذوکن (راسوکت)

 روتلوا قالطا هد هب هد-ذمرشو لير واوا كعد یغناشایشاب راس وکن

 بولقءو شءودو سرتو رد هانم رونق هد زو نوسف ( نوکن)
 هدنرادهکن ( رادهکن) رد هانک ندناعسآ ( تشط نوکن) رد هاشم

 ه دنزو اسلک (اسکن) رد هنعانم ظفاحو یصلعص ر دم

 ردب را كل یاوریسخو ورس ردا یمشاب یکنج زب ورب ورمسخ

 | عجو مال نوکس ( ج ) (رد هدنرکذ هج وتم نو لوا بای ردلعتع
 || رد هنسانعم تبوط رو قلغاب نالوا هد رلتحارح یاثاو نابج هیس راق

 نائاوا مبعت خاهو 9 هک رد یهوک "هحولآ هلاکو مال نوکس ( كن )
 رد_یما كتير علا دنعو روند رو رءز هدب رع ردوشک عاط

 ون یاب )اوج قسمت ام و تر
 نودمو یلج رو هدشزو كشرمس ( كسشلن) (رد هدنرک ذهروسکم

 (یالن ) ردتغ) هد دلباا ها رپ مالو ردتاور هد هلا هلمهم نیسرد هنساتعم

 هک روند هد هند روو كب راو رد هویم یرلکدد اهو خا هدشزو كللک

 رد هنس انعمروعشو ناعذاو مهفوروند هد هنم یوب وردیر کردید قاق كىرا

 رد راوندرس هک رد هشاشم سکلان هلفاک محو مال نوکس (سکلن)

 هکر دند عر نو لصتم دو نا ىج رکی ) ردیفهص* سکلب ارهاظ

 ( ردهدنرک ذ هحوتفم نون لوا باب ردلقنم ییاکو تفلر قرق هدیابجوا
 تاب هکر د هتساسعم توارطو رد هل لق تب وط ر هک ردفورعم (ع)
 هکر دهنسانعم دوم هدشزو داوس (دام ) ردیسا وا هژانورت راهه و

 را-هظاو كمروتسوک و قلوا رهاظو كفروکر دیضام لسعف ندندوع

 ةد رع ردفورعم (زاغن) رولک لعافمسا هدرانعوب ور د هن رلاتعم كما

 تفزو بی زو قل ورو جاور هدشزو لاله (لا-ء) روند ةولسص

{rojکت ال کم یاب  



 هک ۲۷: ۶

 هد رع درس وس سا هدا وب هدننزو اماوق (امام) رده رلانعم

 (کتغ)ردن دنعوف هلان هکر دنا یراکدید هعصرام هدسکرتو تاللا مام 8

 رورعز هديب رعردهویم یرلک دید اه هلبا ءاسدثم یات عصو مع نوکس ۱

 هنشو هدکرت ردایصارق هک ردیعما ولاب ولآ هلی حو لرد لا ثاثءو

 هل.سراخ محو من وکس )4( روند جد هسارک ردهویم ناسلوا رببعآ

 كلبا هل يح و رکم (نتشاد بارد دع )رد هلیلق تب وطر هکر د هنس انعم ٤

 نوکس (شع) رد هنسانعم یلکت (ن زدع ) رولواےاک ندکمک شقنو |8

 ل حذو رد هنس انعم هسسدو كدو هعدخ و رکم هلا هج نیشو مع

 رواواثدأح هدنزو كنا ذاا رکا رددآ تاعرب ضراع هبهرمشن هد رع

 ردنا تئشا ندتفارنحا کار ةصاب و كمد ردرل هطعت هایس یک كر :

 قوح هدنرانوک زا اصوصخ ردیا و 5 دراب راوو هدرلنکب .مک ریو :

 نالق یسهقرا هک روند هنیککن غص لوا هدیب رع هب هلی سسک ورواوا ِ

 رد هثساعم داعتعا و هدیعع هلنشنوکسو م رنک (هتشع) هوا یلکت یک

 رد هنسانعم كمریا هدا رهو قاوا بای. اک هدننزو ندیمهف (ندیشء )

 هرژوا تع (نتسشاد رکحرب كع) ردهیاک ندفلغا (ندیریکنا كم )
 ندب ون هد (نادکع ) ردهباک 5 دکمکح باذع هزوا باذعو تشع

 ت عن نارقکو بودب | لاعاب یتقح كعنونان ( نتسکت ش ناد کع) ردهاک

 ندسرپوق هطاعسو اغوغو EE ذا شنآ رد كع) رد هباک ندکلیا

 رکشونوا رداولح عونرب هلبا فاک نوکسو جن 5 < ) ردداک ٤

 شلزاو راروق خد قتسفو مداب وزوجو رارروشد هلبا مکی و لاب دوخابو |
 (دودکع) راروق راوی« یروق هدلوقرپ و رراجاص بالکو ا
 هرم € هنیکع) روند هب ههردصتاصوصخو هنس شم ! ز وط اموع

 ںوتاق و نوک هدرغ و لژوط هک ردهاءط یرلکدب د هی لرل رع 3

 رددشسآسعم فرو نانا ا راک وس س ( راد وع :) را ردا لواش

 هنسانعناهر و لیلدو تجاو رد هنسانم مظاو دننامو هبشو كرواو |[

 ( كشوع ) هنسانم وهبت یشوق ليج هدشزو كسورع ( كسوع ) رواک |
 هناسل قوا هدشنزو لوب ( وع ) ردلد ندنیس نیش رد هسانعء كسوء ۲

 صقانو مامان هلنون ت (هنوع )رولوارمسعت هلبطو هلوپ هکر دیس |
 لثعو كنرواو تالهروک و سوکسو سرو نیکرحو تشزو رده سانه
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 هدنزو ن دیمد ( ندیک )رد یصام نر (دیع)رد هن رلانعم دننامو |

 دیعاو كمکح منو كعلعو رد هنسانع كلبا لارقاو كجا هجوتو ليم |
 (اربغ) ردلوعفم مسا ندندیم هدنزودیمد ( هدیم )رد هن انءمقعوط :

 حاضيا ها رمشک ناعم ل 1 ظعا هک رد هتسانعم حرس هدنزو ارز

 تشرد (كخع ) (ردهدنرک ذ هروسجم نون ینا تاب )ردنرابع ندنام و

 هرو وک راردیا نعروک بوغاص هرزوا درغوب 6 لوا هدشزو

 یدلوارکذ هکر د هشسانعم هنوع هو ) روند هد هنغاب هرک و هضاعقو

 تراشاو اعا هدخزو راوس ( راع ) (ردهدنرکذ هموم نون تلات باب ) ۰

 هدام تاراشارولڪڪ ناراء يج ردیلداعم چ سصل رد هثسانعم

 وص هدقدروا شوک هر قاروح هدنوک یلئرار < و

 لی اههلبات نوکسو مم ۳ (كنع ) رونید خلاص ما هدیکرترونب روک یک |

 ی رد هد-تاغو تحو- نددوګ هک ردهویم ناثلوا ره و عود |

 وسار هلو م CE )ردتغا هد هلدود لدبابو رواوا کد رب <S هدنگاو

 هدب رع راربد یخدامرخ شوم رد روئاح یرلکدید تعلکر ک رد هثسانعم

 هما تک لوا نوکسو مع عض IS) )روند سرع نا |[

 (دیع ) ردمشولیح ناجا كشوع ) كسوع ) یدنلوارکد |

 (ندیع) رده ساتھ مورگو هکر دیه دیمول هدتزو دد رک ۰

 دنا 6 قلاق مورخو شا ام قلوا ديمو

 هنود ناب ىج رک ) ردیعفَ یدیمود ( یدیع ) رداوعفء مش ۱

 كج( كب ) (ردلغشم یدل ترد هدحوتفه با رب کرد هدتذتسر نون |ا
 هحاخدو قواط هدتغا دنزاب و دنزرد هسنسانء رام و بیع هدتزو |[

 راک (ناسکت )رول هثساتنعم لادخو كجو اود ر رد

 هنروص ف یتروصرب ہد تفل یظفا حس رد هتتساتعم تن هدشزو

 كنا لات قح ی رار د ادرق یلاعت هللا هس رد هنسانع کمر دنود

 حور هدتحالطصا هاش لهاو نیس ردنود هننروص نو٣ ینتروص

 دخل ا اع هولج هدننروص ناویحرب ,هةشو هرکصن دک د ٹک د بلاق یناسنا

 خرو حسو ج هه نالوا یتا طصم ك_هوقوب هعفد دنح لرد

 ۳ و کنح ( همانکت ) یدشوا نام یرلاشء حسو

 روثن نوساوا موطتمروند هده 4 وڪ ھو رولک هد هنسانعم كنج كن ار ز
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 زد در سس اس سس ناب سس دو دا سس سس تحت OES سد "3 ESE و
 یرکب )رد ساتم حوبقعو تویعم هدشزو نیک س ) نیکنت ( ا

 تغل شما زو هدباب جوا هکر دهد“ ر نون لصتم هواو ناي یھکیا

 ددجو يک (وت) (ردهدنرکذ هحوتفع نوت لوا نایردلهسم ییاک و

 رد هتسانع» یرازو هلانو رد هتسانعم ناولهد و ميو رد ه-دسانعم

 (اوآ) رواوا رضا لعفو ردصم معما ند ندب ولو رواک رعا لف هدانهوب و

 زاواو كنهاو همعن قاطء ۱ راو یمانعم ترد نوا هد-زو اوه

 نوا * نوسا وا یس همت ناغرص لرک وناس ذا كرک رد هنشسااتعم

 لأح ماظتناو قنورو تمعن ۳ ردیدآ ماةمرب ندعس وم مام یکیا |
 توق ٠ رد هشانعنامهمو ماجارسو رب و اس 4 رد هسا ء٥

 ورکو نهر ۷ رد هتسانعم رکسعو هاس 1 رد هثساشعم دازو قزرو
 ردهتسانع دافحاو دالوا ٩ رد هتسانعء قاسقوط ورمسا ۸ رد هنسا دهد

 رد هتسانع» شکشد نالب رو هتفرط نیطالس هدنعص ناعتساوارادع ۰

 ندسوحو ررد ردک ورتم الاح ردزاسرب و دار ندنرلعسا لوغم ۱

 نسحاومظعا ۱۳ ردهتسانءءهار هشوتغزآ لوب ۱۲ ردبدآص در

 یراط) وصوشواحو رطاش ۱۶ نوساوا هسرولوا كنهتره رد هنسانعم

 هنب رلعا قازاب هلقت نوبارصص یرقوب یغاشا نوا تراطش كاس هلو ەم

 رصبتو یهاکآو تةرذو قابریآو رود هنکد رکچ امرخ هد رعو روش د
 هک روند هغا شهاکهد هزات هدننزو هتندافص ( هتسحاوت )رد هن راع |[

 رد هسا ه۰ نج “و نادنزهدننزو هنامالس (هناخاون )روئلوا رعمعت ریهکی

 نغلو برطو قموقوا هنسب و قلاح زاس هددزو قتخاب (نتخاون) |
 ردت رلانع« كمردشر اهدا رعو كا بیطتو فیطاتو قءاشخواو كليا |

 رد هئساتعم تاماءناو تاربخو رم و ردلومف. مسا ندنتخاون ( هتخاوت )

 نزع لوا هدزو داوس ( داول ) رد هنسانعف هتسحاوت ( هتسخاو )

 رمد نر هدرجالطصا راردبا ظفح اشا هدنآ هک ردخاروس هدیه

 نا زاره طرواک هنسانعم ناب زورد هشسانع« نارممخو نازو روئلوا

 رد داو دلو هک رد هاله دیف> هد زو هدالق (هداون ) رد_یفعص»

 هداو نالوا مرکمو زب رع ندنناوخآ راسو روند هشدالوا لغوا ةصاخو
 هن د رش رداحو هنالوق هموقوط یصد هدهزو رازه (راون ) رد د

 هلص لوا هدشزو ناشک افح ( ناهراون )رار د هدهنالوق همروشآو
 e اه در سر سس سا ی سی سس یوسف
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 ت ی یہ توس و صفا

 هد هر هيطع نالیر و ه:داط هدناوخو روتاوا اطعا هرا رعش رو

 رد هاشم اهن هدزمو قاتشهو رد هشعانعء ناغمراو هفتو روند

 ندندب زاون( زاو)رد هتسانعع علب وقعو هدننزو ند وارت (ندب راول )

 هدشنزو هدادافص ( هداراو ) رولک نما لعفو لعاف ساو ردردصم مسا

 رددهشم هفص ندند زاول ( نازاول) رد هنسنانعم دلو داوو دیفح

 ردهتسانعم نتخاو (ندی زاو) رولکر ما لعفو رواوالعاف هلا هغلاهو

 ةصاخ رد داو داو هک رد هتسانعم دیف>و هر هلتس حف (هساوت )
 سسأرمد هس راف قاک ( رکاون )رار د نورط هدی و روند ةن دالوا زق

 قالطا هغاج هللاب مط ( ر هلاول ) رد هنسانعم هدنزاسو هدنناوخ هد-زو

 نعل رد هام هلاوت "هدنر هاب محفو رود نکس هدب رع روثلوا

 هد زو ندیناود (ندیلاو) رولک رها لء هدانععوب اۋ ىج روتوک هلان
 (ناون) رد هتسانعم كلا تکرحو قءهدلفو رد هنسانهم قلك یرازو هلان

 ناتجو نازرو نام ارخ رد هخاابه هفیص ند ندب و هدشزو ناور
 تکرحراصعو یدالوا رکذ ییدلک هنس اڪ تکرحو هزراو رد هسانعم

 ردک و تسصا و هظح المو رکفراب و هدنعا رق تقو رلهحوح ییهروب نم

 رود قفعرا هک رادد!.ا ص .ص ادتک رد نالوا رداص هدتماکنه

 نحو هدو رد ههشم ةقض هکر د هتسانعم نانژ داب رفو نالانو

 فو م قل 6 قتعو یکساو رد هنسانعم بدحاو روق و رد هتسانعم

 رد ه؛تانعم ریصتو قاعاک او رولک هن ران ظعتعو رص تو 4

 لآ هدر هلوا هد نس هنابع یروط هلا یراص ینول هکر وند هنآ لواو

 ردیسهفیص یدعتع ندندی و هدئنزو ندیئاور ( ندیناون ) ردب راکدید

 ےج (كواکج یاو ) رد هنب رانعء ناج نهرو ناج "ان ( ناج یاون 3

 ٤ دکراخ یاون )و ( نکراخ یاوث ) رددآ همر هدیفسوم هلیسراف

 نالوا زی ورپ و رسخ برطم (یتاورسخ یاو ) رد ههغلرب هدیقسوم

 یورس> حدم رد نو مغ مو روژنم عونرب ندناعرت كدب راب

 نسل هلا یناورسخ یاون هلغلوا یورمسخ عط ن سه ر لع

 هدشزو ندارم ( ندب او ( ردت و صع جد ناورسس> یاوت یدئلوا

 هدننزو نیطالس ( نیناوت )رد هن-انع تا قلغجو هطاتسو دان رفو هلا

 ند هدشبآ یظفلنیرآو ردهنرلانعم هتسارآو ن نعو دیدج زرطو عددب
 عج عن ر



 قالطا هه | عاد جو مسر E ۳ جن |[

 هدنفرط اصوصخ هدسا عیدب و هزات امو# هلبا واو حد رو وا | ۱

 دفح و رود هر دنس حرفعو 0 رطو رر د هروکاب هدر رع رود هب هویم |

 هدنهاک ردارز وو نیطالس هدننزو تکوش (تب وٺ )رد هنسانعم هبدهو

 نامزو تبون جوا هدنوک هد رد کسا نامز ,ک رد هناخ رتسهم ن نانلاح |

 من ببس كت ون یکیا لوا یدیا روناج تب ون شب هدر ناطاس
 هذسالپ رهس هد قور, رج ناطاس هکر اردا لق هل وش هدنس هداب زو
 رغ تۆو نوکر لود یالقع هلغلوا لاطاربغتم هک دنک بولارغوا

 هعسلرپ هو هعاشا : یتتافو كهاشداب ةعضاو«بوردلاح تب و هددوه ءم

 ندرحم» یرلفداوا لوغشم هلتهح و جد زر سر دابا سالحا هتک

 . هتبدعاوم لیلا عیانص هنارکشنم كل هنسک ن نک هتخ لوا بودا تغارف

 رلیدلوا راوبلا راد مزاع هلیغت تاالد هرس ناطلسو راتفرکو هتف رف

 هلبا هد زو ےض جد رب هلکغا لًفتو نیت تبون لوا رس ناصاس

 EL و کج وا ها 3

 رد هنسانعم هاکراب و عانواوی عدل وارره-«ق o ول شد هدو کهدنهاکرد

 تصخرو لاو تصرفو رد ةا ه-ظداحو ساب و كملکب و

 ردگعد هرک رب تد ونکد رد هنساتعم هرو کک هدب رعو رد هشحانعم

 قالعطا تب ونرب هب هنس كم شل! زویجوا ره هدنحالطصا نات مھر و

 قاتواو رالح تب ون هکروشد یاب نهم هدشنرو یکن ( ب و )رووا
 ا 1 هدنآ هکروند هن رداح قالنا هدندنعراض» روند هدههاک راب و

 وک (رږ ول )روند قب ول نی و ا لدو رادوللكا رايب ولو

 ب دکم رواب رونه یراهمو روید دکعحو هر هويه هدنفرط هدتزو
(1 ETSI RATATAATRETS 

 رددتس ام میر لصف هدتزو راک هپ وت ( راهنون) روند هد زق

 كەر نالوا یراب ودم دج كن هکءار , لا ردیسا هدکشنارب هدنرهش ب و

 مود مه نامه هداوقر رد دا هناششیرب e هکامروهش یناو رد. سات

 رداوئرب هد-یتسوم ( یراهب وا ) یدہا یھ اک هلق سوحم هکرد 7

 هقسع هدنزو منو ( حول )رد رب یرکب ندا د راو

 هد درو شان وا هلبا هام یاب ) سانول ( ردتوا قشمرمە هکر دب سا

 هلا هدحوم یاب و مچ حد (هبجوت )رد هشانعم قاب و دمرسو ماد

 عشب یک ناوجو رد هنا عم کالدو هبتشرقو رد هتسانعم نالپس

 ٭ ید
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 ید هناراد وت رووا ریبعت كلت رس 2 رد سک
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 یطخ و ) هلوا هدا س ندطخ یراسخر *هعص زونه هک رد هزات لتق لد |

 ةو هرباح نادي نوراق یک نابوخ ا حر ط> هداهد مانا ( ع

 ردیعسا ددع ناسعط ند دادعا هدشزو دوش (دو )رووا قالطا |

 ند ند ولورد ا لقسا عضومو ردو رود نیعسا هدب ر <

 ناراکرس (نارداون ) هنسانعم رولوا شەنمموررتد رولوا لبتتسم لعف |
 نالي 9 هدرکاش a کصذ دک درب و قترجا داتسا هکردهناد زکاش هدانزو ۱

 ( ینارادون ) رد_عگ
 نالب ر و هنسهلوعءهدنناوحو ها رعش هکر دەزاجو هلص هدشزو یازاتع ۳

 هدشزوروک (رداو ) رواک ها رلاتعم هاد رکاشو اھو هدرهو رده,طع 1

 لب یدب هرکصندل ردپ رد نودي رف نب روحش نی رهچوثم نیا ساو
 مالا رخآ یدلوا یر ه را قوح هلبایسا رفا یدلبا قلهاشداب
 مرکمو زب رع داو هدا زو هرسم ( هردوذ) یدلیا لتف ینآ بایسا رز :

EE 03 هر داوو رد تل اگه دلو دلو هالادو واو حً ( هدون ( رد ۲۳  

 ی اد س هل هع را مصانع هل.ا وا و نوکسو رد و تک ایک مرو ۰

 هل.اواو ( روارود ( رد هد هرم NE هلماام ا کروند هباوه

 ینود ردفرظرب عونصم ندجترب هد نلکش یسهبد غاب هدشنزو رکا دوس

 هدهو ناغمرا هدننزو ناه ارمه ( ناهارو ) را ردیا نایب هلا موکوک
 رولوا قال طا هدهر ەدژە رد ةشسانعم اهل هدر ءو قلتشمو رد ههسانعع

 كءرود ندید رو ردردصء سا ندندید رون هدشزو درن (دروئ )

 شاق نوداوا یس> كركر د هنسانعم قهرویقو كلبا یطو ككوب و
 كن ههاوحو یک ناکء نوساوا یونعه كرک و یک رام وطو یب وطزب و

 ردب ردد یحاغاناس روند هدهحاغا ییدراصهنن رزوا هد دودط یزب

 هدب رع ردهنس انعم لک مھو دقمهو ربظأو هیاشو رارد لاونم هدب رع

 ترحو كجو رد هشساشعم بساكمو شاتازقو رد هل وب جد لاوتم

 نالوا هدراکناو هد سد الهوک و رد هني رلانعع عویطعو بساثءو قالو

 هدشزو نزا( ندروذ ) روذک لعافمسا ندندید رولو رود هدههرورق

 ایزو. ( درون )ورود مدتها ناس كرل ههلوجو ردءغذم ندید روث

 د رلر دلا ص: ۱ هدب 1 رد ۰ سانعم ۰ نهار و ۱
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 یسحالرک رد هن تام كما یطوكمرود ) ندید روت ) رواک لوعفم سا

  یونكرک و یک یسکوب بو رود راموطو نوح شافقوزب نوسلوا
 كجا ناشنو مان ی و ردنرابع ند هفاس مطق هک یی ۲ ناکم یط نودلوا

 هددژو هم ب رس (هګ رون ) رده رلانعم عار دا و میل و قعالشوب و

 ددج مون نوک یکی نعل (زورون ) رد هتسانم ردغو لوک
 هن رب وههاعزو رول هر رووا قالطا هنوک یکا هدهتس رد هنساعم

 گمظعا ارت هک ردنوکل وا كهاعد رورف هماعزورو رر د هاخ ز زورون
 باتچ هکر د ورع هلبوب یس دیم هجو ردنوک یکیدایا لب وع هلج هطدن

 هدنوک لوا یمدآو یلاع هناهرب لدو هناش لج نوح: قلاخ ترضح

 اهرسا نوک لوا جد راج واو هدنرلا جوا بک اوک عومچو یدلبا قلخ
 )ا هنارود هدنوک لوا بکاوکو یدشلو هدلبچ هطق

 ندنادادشسب نیطالسررد لغو تمرلب ر ع هک هاش دیشنچ هک رليف د راّضعد و

 لر هتلنا تشک یضرا راطقا رد ج ج یسلصا مان ردروهشم هاش داب ر

 یدلیا محا هلکعا نا کسا ییضوم لوا بواک هشنالو ناجاب 31

 رايد روق یلاع ت حص سرب یرغوط هداح قرشم هدلح جن سرب

 لوا جات عشعشعو رهوح هدسنشاب و بوک رهناهاش هسالا ید یسیدنک

 بودا عولط شنوک هک اتقو یدلبا رارق بوک هلاک ولم هرزوا تخت
 ایضورو ٌهقرغ یب یلاوح لوا نوت هدق دنفوط هتکو جات لوا یسهعشعش

 ES رف هل یسهدانژ تودیا داعسساو نچ " قیفدکوول رسا ره ہلکا

 رلیدلیا هیس هلبازو رون هنوک لوا وید ردزات موب رب نوکوب و رایدلوا
 هفاضا هةل ج هلغَعل وا قالطا دیشهوترپ و عاعش هدنناسل یولهد و

 بودا مظع نشج نوک لواو رایدد دسیشج ههاشداپ لوا هلبا

 سداس موب هصاخ زو رونو رایدایا ارجا یعوقرم مسر هنسرهب هرکصدنآ
 هک ردبا لفن هلو هدنس مسل هحوررد ید دادرخ هک رده د رورُف

 قلود ناکرا هل اب بودبا سولج هتنطلس رب رس هاش دیشچ هدنوک لوا
 هلشامر ایک سم نیناوقو هر دعاوو عج یینطلس اد صاوخو

 قح ترمضح هک یدد بودا باطخ هب هلجو یدلبار-ش راس ما
 توروتکهدوح و یارسستعسو ندمدع یانکت ینه هلج یاعاو هناصس

 ی رک ال

 ٭ فرشو #۶

 : ند ند رونو هل دخ ىىدلرود روئلوا قالطا ید هر هلاىق و لیمو
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 یدلیا زام ندسعاسهب و تاناوبح ساسنجا هلا روعشو لقع قرشو

 بولا تسدپآ هلبا رلوص هریک اب و كاب هک رد قالو مزال هم هلج سب
 || ینوک وبشا هرکصذدو و هنلوا سایسو رکش را ذک مد هب یهلاءاک رد

 | ردع ولطم نکماسعهاو اتعا هدشان رب رقتو ارجا یروب ح مسرو طیط
 | هلبا هصاضزو رون هموق رم موو بودیا لوپقلایقلت هلان هدکدید
 | هلا هعاع زو رو هنسره» مگ هرس اکا هک ردیا لقت و راددابا هیعسل

 هال وسم كناجاح باب را میچ هدنف رط نوک قتلا نالوا هدننب امه اخو زون

 هنیحو افصو ترش عو شیء بشو زورو قالطا یراسوو هدعاسب
 هک رده صاخزو رون ( كرزب زو رون ) رد رعم زوربن یدیا رارولو| لوغشم
 هداون ماتم (اراخزو رون) ردیدآ ههغنر هدیفسومو ید لوا رک ذ اهن

 (لدرخزو رون) یدنلوازکذ هدنسهدام زوروا (هصاشزورون ) ردهعشر
 هدنسهد امزو روت هک ردها د رورف لوا ( ههاعزو رود ) رد دمغار هدیعس وه

 هکر ون د هکر د كج هتلر وا هناخ فقس ه دننزو هرود (هرون ) یدناوا حرش

 نابط هلغماوا م ضو هنفرط یکیا كحوطس باشحا رونآوارببعت شرک

 رکذ هک ردهنسانعم ناهراو هدشزو نا زمه (ناهرون)روئاو ارم مع

 || بان را هکرد هن اعم ناهرود هددنزو یار نل ( ییاه روت ) یدل وا

 | رد هش رلاذعم یناکدژمو ناغهراو هفګو ردهلصو هزاح نالبرب و ههم
 ناکدازون )رده رقرب هدنسدحاون سوط هدناسارخ هدننزودانوا( دازون)

 ۱ ردرهفوکشو راک ورلل هذ هدیمدونو هزان هک رد نم ناکتسروث چ

 | رووا رسبت رقم هک رد هنسانعم یګ داران هدننزو هدنزرا (هدنزون )

 رد هنسانعم هثحابمو تګ هد زو هت زوا هارو نیس (هرسوئ)

 هلا لاجو نس> ییهاردرهشرب هدناتسکرت هدتنزو دادغب ( داشوت )
 ررید رداشذ بودیا في رحم همام هللاد مض (رداشون ) ردفورعم
 ردباریسیعت هطاشو رباط رسو باقع تعنص باب راو هیئوپ د راب رع

 هدلامرکو ندغاطر هد د3 رع” یسندعم رولوا یسع وئصءهو یسن دهم

 ند هرافم لوا رولوا لصاح ند هراغمر مدسنشاب غاطرب هدنب رق نادنمد
 هجراب و دمخ یک زوط هدنفارطا كل هراغم راقیح رارب تك نوکاعاد

 هدت اغرررونک بودروشودر ظان ندنفرطیرمر واق بول و | دقن هجران

جرک یون یعوصءو ند دوحواا ر رکو ردا
 هدننشلک ماجو هدنعاحوا 
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 دو هع ضاب ر واک هلع هلا هج رو درهصا ندەرود نالوا عمتح

 | ردسیطام ند نتشون هلندش نوکسو واو مف ( تشون ) ردهفان هر هدراب 6

 رد هنساذعم كابا فاو یطو كءرودو كکوب هلبا واو حف ( نتشون) ۱

 هل نش حفو واو نوکس ( وشون ) ردلوعنم مسا ند نشون ( هتشون )
 هک هنس نالوا دوجوم نکا قود یدل رد دنسانعم مدعاب قوبسو ثداح

 ۱ ردناوجوت هاشدان دار دک هاش یکی هل اهروهظ ( هشود) ردیلب اعم دق ۱

 ۱ رووا قالطا فد هداماد ۳۹ و ءا داراد هاشو هشو |

 | یدناوا رکذ هک رد هام نچ ناک دازو ( نج ناس ورعون) |

 زوروا ناسورعون رد هباک ندراجاغا ججا كع> (زور ناسورعوب ) ّر

 كن هن دره هلفاک و واو نوکس ( كون ) راد ید راهب ناسورعونو |
 یک ناکیپ كونراخثلون هماخ لونروئلواهکر بت نالت هکرونید هنجوا یروس |
 ۳5۲ ناتکون) رایدلبا قالطا كۈت هدهنورپ شوقوهنجوا قهریراضب و |
 (هراوک و ) روند هبهنسک یوک هزرهو لوضفو قاشکی هلیسراف فاک |
 زد هنساتعم تآ قلطم هدنزو دشس (دنون )ردهیانعم لوا خدوب |

 هنآ نیکشا اصوصحو دن ال وا كاح یغابا ایوعو روند سرف هدب رع |۶

 عل رسو مهد "تو رد هنسانعم مت یعاسو قالواو زون دهرطاقو
 نزرب OSA رددآ جومرپ هدنیمز ناریاو روند هد هب هنسک ن هذلا

 نانوارم_, هل كارژواو ردیدآ قارا زرابمرب و ردیسا عاطرب یدا هنآ

 هلءال ( لودنون) ردهسنسانعم لب زاوآ سس كکوب و روند هد هم |
 نالواهد هحرد یجمجوا ید رد هنسانعم دنزرف "هری هدننزو ر وعنعس

 ندنفرط نالغوا ةصاخو نوساوا ندنفرط زف رک و نالغوا كرك دالوا

 رکذ هک رد هنسانعم دنوت هدشزو هدور ( هدنون )رووا قالطا هئالوا

 لوا هدننژو زارف رس (زایو ) رواک لاف مسا ندندیوو ید لوا |[
 هشاس دوخاب هلوا لوک کب هدننعع لاوحا ضرع هناوئد کرد هنسک |

 (وُو) روناوا قالطاهدهبیدتبم كللاسو هلوا لخادزونهبویاوا لوخد |
 دیفح هلا واو محف (ءون ) روند هیامرخ هزانو رت هدشنزو وس هلا هزمه
 ثتداحو ررید هس یکی هددنهو رددلو دلو هک رد هتسانعم هرب و

 ءا (یول )رد اقم مد رد هند شاوا ندهر ترک دود ید ماتم

 لوف نڊلد ا نا یاب و رد هنسانعم و ثاکب نیو
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 قرثءرص هلی راف مجو لوھ یا ( جون ) رواوا لسیقتسم بطاح 0۰
 لعفو زدہ سا ندناذدب ون ) د ود )روند هعبع هدو رڪ هکردتوا

 قععراوقءادلفو كعایرازو هلانهد-ثزو ندب ود (ند ون )رد یطام

 ندندب وڏ هدانزو هی ود (هدب وا ) رد ةن رلاثعم كمرتدو كلبا تکرحو

 رد هنسانع» صااخو ضحو فرمح دزو م وق (مء ون ) ردلوعفع ےسا |[

 ردلوعفم مسا ( هتشون )رد هنسانعم تباک و قعهزاب وزا نتشون ردیضام | ندنشو هلباواورسک (تشو )(ردهدنرکذ هروسکم نون یا باب ) |
 میظع نآرق هللوهح یاب ( یون ) رد هنسانعم موق رعو بوتکمو شازا |

 هد زو وا ( و5 ) ( ردهدنرکد هموم نوت ثاات باب ) روند هنااا

 رکذ هک رد هتسانم زاون هدننزو زاوس (راوت )رد هتسانعم دیدجو یک |
 هتحادک (هتساون )ردا زاردرايخ هژادسو ار کر سراوئ ) یدناوا ۱

 هنشاک ( هتشاون ) رارد هراود شابا ندګ رکو ند هلغوط هدزو

 شخلوا اش ناک رکو E کو هلغوط هدتزو

 ناب وج هایسراف 9 (ناب و ) رد هتسانعء نګو یرکاو روند هدهراوبد

 همد ارهش هلت رع یاب رود هدیس نرو ۵ ا دوکس هدشنزو |
 هدننزو جوع (جوذ) ر دتالور هدراب :ز ها ح# ( هب ون ) روناوا قالطا :

 4-یدش هنحاما ماح هدن دنع رل طعإ و روند ر وص هدب رع ردیج اغا ماح 1

 || مق فورعم هد زو حوب ( حوت )ردتفلهد هلیسراف مج ردجاغارپ
 لعیحو هفشع هد رع رود هوا قیشمرمصو ردیش رش مسا ناشد

 ند هج یطرصو قاال هدشزو داتسوا (دا دول ) رر د نیکاساا

 هلب ا هات هدحوع یاب مط ( دبه سارو )ردهتسانعم زاکو بسک نالوا

 رووا مسعآ هفطان سةل هدامکح ناسا هک ردیناسنا حوتفر حور

 دبهیسا رو (دوبهفسا رو ) و (دبهفس ارون ) و (دوبهسارول )
 هالصاا هلع رد ن رخالاو نیلوالا درس بانج ( نيس رو )رد هنسانعم ۱

 ردنور زاکر هش عید مان هللادو ارو لوهح واو نوکس ( درون)مالسلاو |
 | ردمالسلا هاش یو مزون (ارذع روت ) رددرح رو (هداسرود)

 حاضباو حرشوقجآو كمروک و تعا راکشآو رهاظ (ندیارتسک رون)
 ندکلیوس مالک شالدو فیطاو شوخو ینا ت تافلاو لاسفاو كليا

 مالسلاو ةالصلا هسیلع رد تیمزو نامز رف ( نيم رون رولوا هیاک
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 ا لطفا ا تانا رع رک نیلوا رون ( نیس رون ) |ا
 ظر هک زد هنسانعم هجر هدشزو دش وم ( دنزون ) ردب راترضح

 قالحرلب رع هک ردنوا ماج ( ءرون ) ردنرابع ندکعا لة هرخآ تفل

 لی ۶و روصت» هدننزو هدسیشو هلا هانثم یات ( هت رون) لرد رعشلا

 ردیف زونه هلیا لوهح واو (زون) زد هنسانعم مط هدرطاخو
 ندپجاخا ماح هلیسراف یازو لوهحم واو ( ژون ) راررد هد هنجاغا ماحو

 هش هنجاعا ماح > هداوفر وروندروص هدب رع  eرد رس رپ

 هد تاغ ردقع رار هدنفرط قرش هدخزو نازوس هلرسراف یاز (ناژون )

 هنجاغا ماح هدننزو نزوس هلیسراف یاز ( نژون ) راقآ لانحهسو بیهم

 ههاج ناب رک یسهفا باوئا هدننزو هزور هل یسراف یاز ( هژون )رود
 هک رد هتسانع.حرق سوق هدتزو سوط هالوهح واو ( سون ) هنسانعم

 ا4 کر و رد هیاوه راد یراک دید هعاص مکلا ی طاغ هب وام الع

 رت یا هصکی و كعوکی وا هکروت هک رد هنساسع« كعا دياقت ینزوع |

 هدزاغوب نک ر دیا اکب هلنکاس نیسو لوهح واو (هنسون )روئلوا |
 وک ( شول )رد هنمانع» سول ( هسون ) روند هئوص نالوا دقعام

 هاک دو تاشلا رد رها لعف ند ند ڈوب هکر دية سود هدانزو

 ندیشوئو كمحاو ردهنسانع كلك دو كعشيا ند شون رد هشسانعع

 یانعم یکباو رد هنسانعم قادم قواومو هریشوخو دیذلو رولک هنسانعم |

 ناج شونو افشو نوساوا تیفاعو رواک لعاف ےساو ردصع مسا ندلوا

 ادا هلبااشماشنه انععو هد رع روتاوا دارا هدو نوسلوا |
 ندنابحبآو رده-:سانع« لسعو لاب و رد هنسانع رهزناب وقاد رو روناوا |

 عدرب هک تا بزو هیادور ( هاشون ) رواوا هب اک ندسناک دنزو رو 1

 شوت " رذا (رذآ شون ) رولوا قال-طا هنایح بآو ردیعما وناب نالوا

 ناولهد ر ورد یسهکب اندرا E یدب كيايسراو کرد هیس انعم

 یاو (دا شون ) ر دم وس ره هژدا ات دن ر نو هدالضفاا دب وه ردیدآ

 هد د تمام داب سون ( هدان شوت ) ردهدرپ رب ندهمغت مان لواکح

 لف ند ند شون هلا ةانم یانو هګد نیشو واو نوکس ( تشون )
 رد هنسانعء قمزا و زاب هلا واو رمسک ( تشو ) ردلدپ ندلادات ردیضام

 سعاخ ( روخ شون )رد هسا هند شونو كمحا هدنزو ننخودو |!
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 رووا قالطا هدهرهزنایو قاب رت (ورادشوئ ) رد یکلم ر هش مان

 قورعم نوشهر و رده اک هن د دع راض و رذن دنسام-!بازشو روناوا
 یورا دشوت یرب رد روطس» هرزوا قلوا عون یکیا هدنادرفم ردیدآ

 یهر ءاضءا تد یعوڏ ینا رد یدئه یورادشوث یرگندو یّاوا

 تر رديف ناورشوذ ( ناورشوت ) ردءفاد هدم فعطو یوم

 لداعو رد دا رم لیربج هک رد هنسانهد رب عون ی رعو ناسا

 باثج ردیما هاشداب فور ءم ندمج هرس اکاو رد هنسانعم رک دادو
 شخ هیارس هد.شنامز كنآ ىرلار ضخ تاواصلا ةالص هيلع تانناک رف

 دژە ردي وذم ر ناوډا نالوا عد ضم رای دلوا دوجو وخال

 رلد رصو یدناوا نابت هک مع ۱۱ 6 یدلیا مادعاو لتف ول ید مات

 هکرد یهوک قارت )اک شون ) هلا هدس>وم یابزرید ناور غ وبا

 ند ارش هعفدر هد هنس ردنابن یراکد: د یتوازو روف هدیکرت رد هصاحم

 هلمال حد (انبا شول ) ردتءالس بحوم ندشرمضء تارمشح كامجا
 معهنعو هدنراوک هدسنزو هدنشوآ هلوج ( هصشول ) ردا ور هدیفسوم
 یوا عطه رت هد هدسع» هلفاوا فیفخو فیط) نعل رد هدساسنعم

 داش رک ردیففحص هشون هلا نخ یاهو لوهحواو ( هشول ) رد هنسا

 هد رد هک رد هنسانعم اکنخو اشوخو رد هنسانعم لاصوخو مرخو

 ریبدنو قلواراسکعو روناوا مسعت یلدومهنو یلتوق هن هد-یکر و هلی وط

 نیشون (ناورشون ) ردهنسانعم حرق سوقو رد هنسانعم كلبا رایو

 ناح هلهلوا هسانعم ناج ناورو یهو دیذل نيشوڏ رد ةَ ناور

 یدلوا رکذ افنا رد روهشم هاش ندم هرس اکاو رولوا كعد نب ریش

 رد هاشم راوکشوخو فیطاو ذذل هدشزو نی وز ( نشول )

 (هداب نیشول ) ردزوس لیلا اغصاو كصلکد هک ردیف نیشوینو
 رد _ےعسا نل یجترکس رک ند لالا د راب و ردراوکشوخ بارش

 رد هيام ن رش ناح ( ناور نی شون ) رداونرب هوش هد ەس وهو

 ردیدآ اور هدیتسومو زرد هراوکشوخ “داب هدننزو هب زور ( هثشون )
 (فو) ردیدآ عضو هدش رف قاعق تشد هدشنزو عود ( عون )

 ادص هدي رع ردزاوآ سکع هدماجو هدغاط هک ردوهن هدنزو فوص

 كي وکو رولوا هدیعج ترک هک روند ه قاراخو قلغیجو رونید
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 لیوطو نوزواو روډ هنگرواهودهدیب رع هلو حو رپد هددنسروا
 رن یھ ےہ ج فو (م فوت )رددآ رهشر ) افون )رد هسا( 2م

 رد هس انڪم طوعسو سد نداتفا ردلبقتسم ۳ ملکم ند نداتفا
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 نسزرع" ودر داشت ى باا ندندافا هکر دف یفوت (یفوا (

TIL SLITS رد هثسانعم هط اعسو هشقرفو یتلغیح هدتزو هفوک ( هفوذ ) ردهنسانعم 

 یرب قلخو كلروکو قهرفیح هلعم> هد ننزو ند يشوک (ندیفون )
 ندغاط نعي قهوه و قلوا ادب یلراخو هطاعت ندنرلارا بوریک هخرپ

 كابا تکرحو كعردو كماکحو قلوا سکعادص ندماجو

 مزالمو رک اچو لوقو ردم هاشداپ رب هلذاک حق (رکون ) رد هنب رانعم
 یک هدشزو دث وم هلیسراف فاکو لوهح واو ( دنکو )  ردهنسانعم
 (شویکو) نوساوا راج سال ک نول وا ناسذا رد هنسانع هتسرو شعب

 ردیدآ سوناطرط "ریزج یلاو هدنزو شورفوپ هلیسراف فاک رمسک
 ( لوث ) یدلتروقهن بوشود هب هر زج لوا ردقماو هقوشعم هک ارذع

 دور

 یسهروح هرعاو رد و ساک ف ع یه ران شور شوق هدشزو لود ۱

 هددش زاغو یارمصورد هش رانعم قلصمو یس هلوا قیر او قدر و

 لوقو رد 4 اوم مالکو زوس قلطم هدشزو هژ وا ( هلو ( رود

 هددعىللا ردة رحرت ندا هه یورح (نون) ردیلباعم لعق کرد دنسانعد

 رواوا یرمص: نونکو رد هنسانعم تخردنن یکدزوا حاعاو ردنراشا
 ردعل روح نالوا هدناذکشز کود E نادر هاحو ناخد یدعس

RETA ۳۹ ۳۲56۵5۹ زرد 

 هدب رعو رد رارقب قشاع لد س FIREH هد وګ

 ردهن را قاب و تاودو ترش قج هزا وزاب و یرغآ كملقو لق
 رونلوا دا رم یشاق كب وب REED EA امءم هاو ردیدا رهشر و

 ردیعما ددعزوفط هک رد هنسانعم هنهدننزوهوک (هون ) هلی رط هییشت

1 

 ا ةو عدد مال هلبا دمو واو رك ( یول )رود عسا ەد برع

 لوغمو روئلوا قالسطا هب هدارهش هد زو نا وک ( ناب ون ) رد عسا

 شلروا ندنغوبح دوکسو راردا قالطا هیط السو لولم یراکرتیاتغحو

 ندندی ود هد زو د وک هللوهح واو ( دیو )روند هب هل بطو هدیس

 هدتزو دیعاو رد هنسان-عم ردنا یرازو ه> ولو رر د ردلبهتسم لوف

 نوساوا دعولاب ل کو لعاب لرک رد هنسانعم حرفع یخ و ثراشد و هدّرع

 چ لرحو

 لس ی سست سم سس ساسی سس سس سس
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 زوا وا یطام لعق ند ند ولو رده هسانعم نازراو ترطضمو ره و

 هحو ( ندی ول) هس اهم یداوا ناژراو یدانا نارطضاو هحوت

 رد یش رلانعم قفغراو كرد و كابا تکرحو نارطضاو قاق یرازو
 نافیج بو روس هزات ندر" راسو ند هععآ هدننزو هب وه (هب و )

 هیدارهش هللوهګ واو (نیبون )ر رد عرس هدب رعرونید هنادفو هغوبج
 جد هنیطالس ردتتفا لوغءروئاوا قالطا هتساب رقا نیطالسو روشد

 هک رد هد“ ر نول لد ص تم نراه نا یهچوا یمرکی)راردبا قالطا

 ( ندهد رک دعا و نول وابا ر دلغشم باکو تفا زوط شع هدیابجوآ
 ههاشداب هناهاش الام یک راو ردتسانمو تقایل ةادا هلاه ًافخ ( هن)
 اا دارم هيب رع هيفا ءالوردککد قبال هش ورد هلاشد وردو بسا »و قال

 | ا رونلوا مت هلبا قون ندنآ او رواوا |
 مجو روید رادسلاق لجرال هد رغ هدرب كج هيد ردقوپ هسوک هدوا |

 | ندانو هليا قوی ند هن هدېکر هکر دود قرف لاا رد تدان یسک هئاخرد
 : هدعاقوبولساو شورو مسر هدننزو داوس (داهن )زوالواربدد هلا لک د

 هک رد هتسانعم اتشاز ردیففح راها هدنئزو زاهد (راهن) رد هسا و |

 یوطو ردبلیام هک رک رد هدسانعهزدنوک هد رعو رد ردصعم سا

 کود قاره یراها هلی سد ءاه ) هراهت ) روند هد هما روان كشوف

 1 هزاهذ (یرامهت )رد رم صد ماعط نمکیدلیا رسا قلا هوهقو قلارعص ۱

 اروص هک لا قلا هوهق هلم 8E نو ) لدن راه )رد اک

 3 (زاهن) ردهن رلادعم ققروذو كَم راو یایسک |

 ییروءد هدشزو نییارش هلو (نیماهن )رد روهشم هلعصهدنزو |)
 : رد هل جد ی ۳۹ هلن و نخ رود دا دخ ه د رع رد هسا وم رکنهاو

 و رواوا ربع قءهزو 1

 ٠ هلودعم واو ( شوخ هل ) ردجار هلبا رسک ه دشنزو دنوامد (دنواهت )
 ءاضبلا ةمرك هدییرع ردیدآ تاب یراکد د یلک نرواو هععا قآ هلبا ۱

 قالبا هلبا هرمه مح* (قالبارهت )ردفان هرلتلع والثم هکحو برج ررید |[
 || ردرونلاو اطخ كللاراد قالیاو ردعظع رهن رب یراج هدنراوج هدلب مان ۱

 ٣ رار د رولوا مالتحا هالا هیک ناب ول وا تودنآ ما سا ند رهن لوا

 ۰ تدالورب هدناتسدنه تارک ورد تارک م دق مانهدننزو هلاس تفه (هلاو رهن )
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 هرهب (هرهن ) ردهدلب رر هدقارع هد رو ناورهر (ناورهذ ) ردهعظع
 هیچ نیش (لشهت )رار راقیح عا ندن رغوب هلکنآ هکرد قیا هدنازو |

 ۱ ردفورعم هلا لداعش ءابطالا ن ںیہ ہک رد ی واه ناب ه دو لود> هلا

 |[ هد رع هلاه تماس ( قهد) رربد كلذ خرحو یاو حر اکو

 | هنس ەر وص یل هراجرج هدهحارو مط رربدعا الا رج رج و ءامل اس رک

 ضب ردنا تبان هدراوص هاشم هسفرک هدقاسو قرو هیبش
 قوا عالبویز و رک وص هدر صد و راد یس هرئوص هداکوب هدرادد

 یناروترزابمر هدننزو لها (لهن) رد نیعتم هلبا نیعلا هرقهدنسب ابطارار د
 ` قوج و رددنسانعم مظعو لوب هدننزو راومه ( رامهن) رد_یسا

 | رهن راد ندروغوا رب و ندرب و عوججو هلجو رد هنسانعم ناوارفو
 روند ههنا عید و ب: ج قلطعو رد هسانعم ر مط > او مظع راکو

 FP :هقوم يت EST A E بگو رد هنسانع» لک-ثعو جوکو

 الّصفلا دب وم هدشزو كن ار (كنهن) ردتفا هد هلا یاز رونلب وس

 رلضءب و رولوا كعد نا PRES شعا حرش هليا ییآرمنپش ی جا ص

 هدن کش ا ردیا ناپ هل ارواج یراکدید حاسس# رب الا

 | یو« هزادنا شعلا هرزوا یت جة بط رد روئاحرب لکیهلام .ظعو نوژواو

 كي رحم ی هکح ِتسو ES ا لکا هتسسارب رار د رروس

 ۱ هدقدبهیح یروان وک هر مو تویلطروع هدنر راکوص هکر اردو ردنا

 رولوا روعنتس هسنمرد دی و رولوا هګ كنهل هسررد شدن هی وص
 هسنلوا قیلعت هداحشرب هدعب بول الوط نسور اد كن هب رقرب تولآ یتتسوب

 | رەق هدنراکوص بوزودلیتفر_هلبغاب ولوا لزانولط هیهب رق لوا
 هنس-ههبج كنویف جوق ندسنغا و رلیاهطاعس درب هغب روق نالواهدآ
 ۲ چدن ه دیک رپ روناجو رردبارارق هدکدروک ینآ رلجوق را هسنلوا الط

 هدهلقو غیت ازاعو ردرشک هد-الحاوس لین هدرمصم ر دفورم هلح اس

 ن درام نالوا هربا فالف ( ماین ناکسذهن ) رونلوا ق الطا كنهن

 رددنهم فیس (ربسكنهن ) ردنان-ذابن غم (ناتفخ رب ز كنهن) ردهیاک

 هم راجرب ناطمسو ت وح ( كلف كنهن ) ردرا دیآ غین ( هایس كنهن )

 عوارب و ردیضام لعف ندندیهن هدشزو دیسر (دیهف) رولواقالطا
 روئلوا حط هلبا نواو لبا یل كن زور اق ل-هحوا هکر د- یا ماعط

 نديوڏ %



 | 5-5; ههددناو قوا امو ملل ه دلنتزو ندیسر ( ندیهف)
 هروس>منو ینا بان) رد هثسانعم ندا-هنو قموقو رد هنسانعم كمحح

 هک رولا شنالثم رد هنس انعم هدلب و رهش ه4بااهروهظ (4) (ردهدنرکذ

 هدلصا هک دنوا هنو رواش رهش یعی ردرولاشهن یصا ردرهش فورعم
 رد دتا یناواو فورظوقاجاق با دنوآ ردکعد دنوآ رهشرد دنوادن

 یدناوا هیت هلبا رو نم معا هل فلوا ناوارفهایشا هلوقموب هدرب لوا

 داز (داهن ) رد ةا طم قو نداهذ رولک صال ەد ندنداهڏو

 لصاو هتسانعم یدابا عضوو یدو ردیعاع لعق ند ندا درو

 || ردکعد قلخو ىلج (یداهن) رد هتسانعم تایطو هی بیکرو ندداش و

 مسرو زورولو مارب هکر درخاف ساس )لوا هدشزو یداتف (یداهن )
 روئلوا ظفح هدهععوب هدنرلزوک راس بوک هدنران وک تفایصو لاع

 لارهو كإ ایسااو ك را ( ند را هڏ ) ردصءمسا ند ند راهن (راهن)

 زارد (زاهد ) رد هن رلانعء ثعارذحو مهوو قاروفو قاوا ض راع

 ندند زام (دزاهن) رولک مالعفو رد هنسانع» فوخووةروق هدشزو

 سا (هدب زاهن) ردهنسان كئبارذحو ققروف (ند زاهن )ردیضام
 مارآو روند هنادف شماکیدیکی هدشزو لاصو ( لاه ) ردلوعفع

 كشودو رسد رد وسعاکا ههلا مو یاهت رد هنساسدعم تح اساو

 ۲ راکشو وآو روئاوا تحاتسا هدنرزوا هکر وند ه هند كش ودر اسو
 | رسد قالوآ هک یر وا یا رد هنسانعم هاک راکش (هاکلا ) رواک هژدساهف

 ها ردر یدک نوناوصت دایص رد هاشم دایص هاکنیک و رووا

 نوزو» شملکبد یک هدنزو ها تب al) )ردود هاکلام (هکلام)

 یغر وق یکلت هنشاب رداسیص هک روند هد هج اغا ل واو روند هنادق
 نداد کان رار کد ه-نفرطر كماد بویلغب رادتسا یهلوتم هرو ام و

 | هاکنیکو وصوب وردهفساضم .اک راکشو هبلبالرم هنت“ ماد بوکروا

 زا اک ایکو ءاک اکش (هک هلام)و (اک هلاح) رونلرک دایص هدنحا رد هسا نوم

 هد هبیرپ و نجو ر دبتا مضح مارک هکئالم (نارکیب نا )رده راسم
 تولیات  N هک ردهزاذمو قر( ها ا )رونوا قالطا

 هدنګا هدهراح مابا هکر ود هدهنیءزر زو بادرسو رونلقاص ابشا هدنحا

 ۲ هکرددتسانعب هناا ( هردناهم) روند هرقح هد رع رووا مارآ
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 هدمگقارع با واو حق ا ) ردرار وال ثم بادرمسو مردولو نڙ

 لوا ار ر EE حوت لب تایی رددنوا حول یکالوا ردرهش فور«

 3 یاواو قاحاق باق هدنآ هدعد رار د یدلبا انس مالتساا هلع حو وه

 بکرتلادع» بوناوا قالطا دوا هن هنسانعم دنوآ رهش هل_هلوا نوارذ

 ناتسرهش دنواهنو رولک هد هنسانعم دنسم و تخنوراب در د دنوام

 هدنواهن هلتیساءاب (یدنواپ) ردیدآ هبعشر هدیعسومو رواک هد هنسانعم

EWند هبعش مان دنواهن  

 رددتس انعم بانو جب و مرویفو ماکوب هدشزو ریحهم (زیعم" )رد هقشب
 نیش رد هنسانعم نداهنو قعوق هد-دزو نتفرک هلنس ( نتسهن )

 یدازکر دیضام ندنتغهن هلاه مف (تفهن) ردتفل هد هلبا هد

 رد هشام موتك« و هدیشود و ولرک و هام یدلنا ناهنو ظةحو

 یارسصرحو كلبا منکو رتسو كلزک نعپ رواوا هنسانعم ردصم هاو>رتو
 ردیدآ هش ر هدیتسومو رد هنسا ھم هراغمو نرمو روند هد هنیطالس

 ل امو زوس وار ڪڪ هدنزو هه دعس هللا هدسحوع یاب (هد نهن ) ۱
 اهرسک ( ج6 ) روند هد هی هسا مونکمو ولرک اشلطهو نوفدم
 (هردنهن ) ردفورعم فرظ هک رد هنسانعم لاوح هليو نون نوکسو

 برف (بیهت ) یدنلوا رک ذ هکر د هن ساهم هردناهن هدنزوءردنکس

 ندنداهن یهن ( داون رد یھ ) رد هنسانعم فوخو وڏ رو هدننزو

 رد هنسانعناب زو لدو رد هلسانعم خاروسو كاد داونو ر دلبقتسم بطاخم |
 كعد نیسمروقو نیسروق هابز دوخاب و هخاروس ییکرت یانعم سد

 نیسردبا دوبانو مودعم هدحالطصاو ردغذآ هناسا قموق هناب ز رواوا

 ته (ویهت ) رد هسا عم ندیهن ( ندمهذ )روئلوا دارا هدنعقوم

 (هن) ( ردهدنرکذ هموصم نون ثلاث بای ) ردلدپ نداب واو رد هسنسانعم
 هکلذ تاق زوعطو روند عسا هدع رع ردا ددع زوعط هلاه روهظ

 یناو قلوق یا رواوا تراشایخد هخاروس زوهط نالوا هدناسااندب و

 هدسنزو زادک (زاهن ) رد رلخاروس لفسا یکیاو زغآو نور یکیاوزوک
 زارک هد رع رد يک هک وا كنوروسا4اد هک روند هی کنو جوق لوا
 لامعتسا هسنسانعم موق سترو غوب شابا زامو روید مسوک هدیکرو

 اا دوب ( یاپه دههاک نک 9 e) )رووا |
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 ردکلف زوفط دا رم هکرد هم ءابآ (رد هن ) رووا قالطا ید هربنءو
 هک ۵-لئ دیلاوء ندنرلجا زتما روئلوا ریبعد هعب را تاههما هک ۵! رارمصانعو

 یا هلبا هرایس ةعسو ردشلوا نوکنو داوتم ردناوحو داجو تاب
 ندر هنعوجخ هلغلوا لیخدم هدئداوح خد كرلنا ک بنذو سار دع

 دوب ( هرج هن ) ردهنسانه رد هن ( هدرب هن ) راردا قالطا رد هن

 ی هطوازوفط یهاناسر ترضح یاسکلف یارمسمرحورد هە: كالۋا

 (قاورهن)و (سارخ هن)و (انیم راص ه )رول وا قالطا یخداکا هلو ا لش
 ( مراط هل )و ( نودرک ۵ فرح ) و (الاب رهش هن) و (رهیس ه )و
 ( خرج مهن) رد هست كالفا (خاک هل ) و(رصخه) و ( قط هل )و
 دع شرع هدعرش ناسا ردمظءا كلذ رک ردهاک ناک یجزوقط

 هد رکناهج كنهرُف تفغاود (نانهد )رد ەھ لالا (سارەم هل ) رود

 دب وهو هلباهمضو نوذ ع هدلح رخآرب و هدننزو ناک رز, هلباهو نو عض

Apهوجولا کال لع زایتکاوا طط باه محو نون  

 فالتخا دوب ( نینهذ ) روئد هد هنغابق رونتو هنغق بوکو هر
 هدو زوةط هل (هدو هن )ر د-هوس رم هلءا رو نه یانعهو طوبص» هل وق ره

 ید-الوا قالطاروتلوا رعت نوکزود هک هت الح نانز رد هنسانءم نوا

 ةصاخ ردراو یاونا هک تشز یرلقدصا هغاب نسا رد هز و ارس ۱

 هک هلساس ۲ امهلاشاو نافطصاو وص رقآ هد هدلب وب و هدنامزود
 قوط هنعوار هدراراد 2 ردراو یعاوذا یدکنود ررردلاص هد رانو

 ۳ راربد ناراب وا قشاع هنعوئرب و رمشخ هنعونرب و قادر هنعونر و

 ندءاوق هکر دراو یوار جد كنه وکو یسهب وک قاوق نعد هراوشوک

 نورب ین٣! نا ةعلح ء رز ردیارم-ءع هب وک معلاص رار ردالاص یرقول

 هذ رلنورب بودروئوا وجا هشاب رد هقلح كجو ر ندنونلا هک یسهپ وک
 6 ردقوچ زکدروک هدنرایراق ریابشع الاح ردنوک زود یناکرترب رک
 ردقوح یعاوئا یدکنود روللوا ربع هدالقو یک اف کا واک

 هلوث هک دنب وزاب ٩ رارید قاعوب یرلیراق كرت هکر دراو یون یصیرپ و
 فب رګ زاراس هدلکش نوک انوک جدآ رد لکھو ڏن وعت ىیرلقدل_ةو

 د زهاب رد اربسعت كزالب هک نجر تسد ۷ بد دنوزاب بودا
 رولوا هد نلکش هقلح كجو ندشموکو ندنوتلآ هک لاشخ ۸ زررک
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 یصف نعد نیر شکنا ٩ ردراو هدنراب راق راس شع یدو راررک هتي راو مط |

 رازید نیکن یبرتسشکنا هنابوا یصف روللواریبعت عاخ هک كزود نالوا
 تش ز هن رلهرمشپ را راق هک تفهره ردلسخ اد هدنوب ید تغهرهو
 رارکچ هسا راشاق هک هعسوو هعرسواد> ینعیرد هنس یدب یراکدر و

 (روهن ) قرو رزو لاخو رردیا رهت جیوتسا هک جادس:و رسو
 كمروک و رد هتمانعم قاب هلبضفو مشخ هدننزو روض> هلبا لو هح واو

 نود لسصتم هب یناتع یاب ناس یجدردیرکب) رد هش راته کو

 ناب هفنس هدام هکر دیفف یان هدشزو یم ( ین) (ردهدنرکذ هحوتفم
 ردتتفا هدهلباا لد نوف رد هشانع تب ود هلباا 2 ( های ) یدئوا |[

 رداقو تع جوک نتسراب رد دج لعف ندنتسسراب لار حد( تسراین) |[
 ردلنقتس» ی ماکت ندندرزآ ( مرازاب )رد هثسانم كلك ندلاو قلوا |

 (ندیزابن)ردهن-انعم قاوا هدرزآو كع اهدرزآو كحاو تّعگا نرو

 لا هبهتتارب و كلبادصفو هجوتو لیعو كاتوب ندب زان رد یا ندند زا ۱

 (لادن)ردهنب رام قایق یرازو هلانو نار وقعآوقهازوالاوقءوص |[

 قد ندنآ یک تان ردعضومر هدّتعس اتخ هدننزو لاوحا هل سراف یاب :

 (نالدسین ) رد ربتعم یکشم كلوب هرکص ندنکشم تان رواک كشمالعا

 ها دع ه دب رعرولوا ضراع هدوش وا هکر دةارغآ هدننزو ناهد رخ
 هغااتوط هک و قاخ ردتلع قورعع هک رد هنسا ء١ عرصو رربد سو اکو

 نداضعا ضبب هلا یا كناضعا ند هیذوم هدام رار د قراتوطو

 نکا جسم ماع نکلردبا عم یکرحو سح بوهیج هغامد را دسأفزپ

 رولوا عقاورپ هدیآاب و هد هتفه یی رولوا طوبطم هدنمضءب تلاحوب و

 هنتسوا یاب و ندتم روا هشاب عرص دعماک و نلوا طوبصم هدنسخءد و

 ناع ر ردیدج كن ردپ كعسر هلبار چ ( مرت ) رول وا ثداح ندکعود

 هدشزو نالسیس (ناسدن) ردروهشم هلبا رسک ( كرن ) رارید ید

 لواو ردعیر لصفروهش ینا هدیناب مس ردیعما یآ یجثدپ هدیمور نس
 یک ی نعل رد هشسانعم دنناد یتورولوا قالطا هد هرومغل ناقا هدیآ

 هکرد دحولا هدشزو قوطرس ( قوس )ردهیشت هادا ناس ارز

 روناوا رببءت کرا کوک هدیکرترواوا یثکاو قج هفوا ندنعون كرا

 4 رکشیب
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 : رارب د ید دسخ رڪ شات رد آر ےس طوت هار ا (اطخ رکشن) :

 | رد هام لسا ات تلاو تضق هدنزو روغط (رومع)

 رایضعب و معاف دنهرلطءب ردفورعم هلکعد هرب رزلا بصق (یدنواهن ی)
 ا یم رق یره اظو فوحو هاو رکا ندشژ اقرب ررید یثماق نوتا
 شک یز هدقعو واع هللا هتد هینش هب خر سه ییخادو ل دام هب رعهصو

 یباو ىت د دو ضااق رادتمر و ش سود ی هم هک ارو كر هجا ند اكو

 1 وکم ى ( رد یوههیرکحو تاقو ییهدعمو ج یر هدسرواوا

 | رد ین ند ندیدابوا (ندب راب و ) رد هنس انعم مقتسو یرغوط هدشنزو

 || رد هن را عم قه ار و قم رداوطو رد هتسانعم عالتاو ق٤ وا ندیرابوا

 دناوخد هيفا نود ه هلک نالوا مه یلوا هک یدشخلوارکذ هددجابد

 یب ( ین) ( رد هدن رکذ هر وسکم نون ینأث بای )روا وا بلقم هب اب هزمه
 دج هدتزو اب ( ( )رد هدتفوم هان ءال ردت هادا هدشزو

 | ردام ردار و روند هدهدیکرت ردیسانا کان او یاب كاابا هک رد هئسانع»

 لود وروتاوا ریبعت اط هدیکرتو لاخ هد رعردوااخ هک رد هتس ۵م

 | هدننزو زا ( زابن) رد هنسانعم تمظعوردقو رووا قالطا هدهردارب

 | رولک هنسانعهد-نمو زراو رادلماو جاتحو رد هشسانعم حاتحاو تحاح

 لآ کرد هداف هاخاو رد هفحصو رد هشانم شهاوخو تبغرو لیمو

 | ردهش رلاثعم عحطو صرحو الغو طو قاولاهب و روتلوا ربحت "بسر
 1 هکرد ها ساتم بک و تسودو رود هد هکعب ماعط هژرا اهتشاو هرشو

 عا ص هلعلوا رو طم هدنناو ست تس رد هد هنر و رد تیلبا ۵ وم نشد

 : موس رزم توت هدرکید ده و ردیلباشع هتسکش روا وا كعد حو

 ردشمالوا دارا دهاش هدر و رواوا كعد راومهانو یریا هل-غلوا

 بحاصو حاتح هکر د هتسانعم دنمزابن هلباواو دعوار مض ( دنمو زابن)

 ردهفناط نانلوارععت ناغوا الاح هک ندناغفا (یژابن ) ردتحاح لهاو اجر

 | ( نانزات ) رووا قالطا هد هب ویو تسودو ردیدآ قاعوارب

 رواوا هیاک ندناک را ناششاعو رده-نسانعء ناجاذصو نادسنتجاح
 یرخآ هک هلکرب رد هنسانعم دادجا ردا عج هلیسراو 5 ناک ا)

 فاکرب هدیناتح ءا قال او دریغ صو هددج تااح هلوایعسرء ها و فلا
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 ردیاقر هو ملک هکر د هنسانعم فالغو نیق هدننزو مارخ ( ماین ) یپک
 نإ بوجو رد هنساشعم لئاجو ذب وعتو رد دنا کم طسوو هر واو ۱

 یبلوق ناص هک یر قبو ط لا كنيفوا نابص ییمدرد هتسانعم شیخ |
 عرض هدشزو شالتس, ( سایت )روشد هنقوا ناص شدخ روتاوا ریس |

 تغفشو رد هنسانعم عدو نيكو ليج ءانثو دج هلتهح قمراوابو

 ا هاب و دنز هدنتزو ارک ( ازین )رد هتمانعم تبحو یناب رهمو
 رو رکو هلرح هدننزو مر ی ) جرت ) روند را هد رع رد هتسانعم

 هک تا رن لع رد هسا وم اسو مسلطو رد هث رلاثعم نوسفو ٣

 (كنرين) ر ديب رعم كرين جريت رد ذوخأم ندنوب رد ابوسو رعم مع |
 لزاروصمو كراشا و روند هد هنس الویه كش رهو رد هسا نعم مرمت |

 ردیس الویه لر وصتو شقن هک رد هنسانعم مسر یراک دتا هلبا رووک |

 رکفورظن هلنون عضو ارنوکس (دونربن) راردبا ظنت هسنیرزوا كن |
 نادک ردا هلا هعولعم روما بدتر" یستقیفح كششر هک رد هام |

 ریدقتو ضرفو رد هنسانعم روزو تو دت زو وک (ورن ) ردرابع
 ۵ (زیرث) روثید و رن رهرب هدر كج هد ر دعلا لک لع رد هس؛ساسنع»

 روءهد العا ار5 هدانا سرا رهسود 33 روه شم ره شر هددزو رج

 ريدا یز رن ردق و ر ء٥ یز ری د د> رد. روهد رکا تنعلخ رايح :

 وو راب وسم هرهش لوا ب نالوا 2
 رج )ر ( رد دآ وو هد ےقس

 ریست هلا یدو هد هدکر و ابا هدد رع هک رد ۳ اد رکند هددزو

 نیز دعب و رارید بنوا م هدر كج هید ید واو هدوا هدیکرت الثم روناوا ||
Eهوا قسم رمه هلرسراف یاز ("رن) ردکعد هرکصادنود رواک  

 رد ه: سا: ءم نان سو قارن هدننزو هزر( رت ) رار د دو هد رع رود ۲

هارين ) رد اک ندلیطتسم عاعش نالوا :
 ) یطخ*هربن) ردیاتفآ (فگم 

 كن هنیدر یدا رام هرب یر ره ند هجوزو جوز یدیاراو یوئاخرب |[
 هدرو 2 عضوم افلطء و یرهع» هند دباب كل رهعسو یادر هب هیت یلدا 1

 تعار هد تاغ یک معتسه طخرل بصءب و راردنا قالطا یبطخ هن الا

 هدئنزو یرادب (یراس» ( ررد رود یط> هر هب «رثراومهو

 ¥ ییهایس 3#
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 تفاذصا ییدلبا هداد رارق لدیدنجروئید هنس هفناط یرگسعو یعاس

 ( ناسین ) یدشاوا ناب هد ذس هدام یزوناک هک هتردضص یکدا

 یابو نیس حد ( هبال ) رود هزوس قالو نالب هدشزو ناش یب
 هللا تسال ( هتس ) رو اوا رمعت رو هک ردیشانیص راود هلا هدحو»

 هدد رع روند ه هسا نالوا ودعم و قوب رددک سم ند هصصح ءاه

 داو دن رد هتساعم داص رسا هدنزو وسک ( ون )رر د شفام

 زرد ه هنس یرویسره هدشزو شد ر هللوهګ یاب ( شین ) ردفل

 ردذوخ ام ندن و ریست ےک یس نکا برقعو یرا و یرلحوا ؟یدو شاخ

 رد هدسانعم رهزو وغاو رد هنسانعم تعالعو ناشدو ردلبضه ءاداو

 رد راکدد امرخ یصاعرربد ید هنسامرخ لهجولاوروخد مس هد

 یل صا ردراو ییاد-ع» هزورف هدنآ ردرهشرب هدناسارخ (رواشسن )
 الح رد دا هبعشرپ هدتسوعو یدنلوا ناس هدنسهدام هک هت رد رولاشهب

 رد هنسانعم تعالعو ناشد هد زو ناب ( ناشن )رار د رواش

 رد هن سا عم نولد مو یلحرو هدشزو کال ؟ هللوهحم یاب ( كشن )

 ؟ذ رد :ھ ساعه نرو یراو هدسنتغل دنزاب و در هلک ( نت

 هلکعد یربط یولآ هک ردکرا ع ور «دتزو وکې ( ون ) رد ِلباقم

 رشا ماوع ردا قح هلا ناق ندرمط هک ردهتسانعم رشلو ردوو رعم

 یاب ( هقن) ردفدامع هداوا یانعم هل اودس هدننزو هد ر ( هشان )رار

 نوط كج هلیک هغالا یا ردراواشورا زاد هدشزو هفیح هللوهح

 هد هوم كج هک روشجواو رونلواریءآروقچوا هک یاب راولشو مشخچو

 روند هفت هد ےس هک وب باوئاو روئلوا رهت یوازوعجوا هکر وند

 كروک و یس رد یراق كلاناويح نما رد هئسانعم ناروناج مکش تسو و

 یکیدند هب یکلتو ردکعد ها ور نیتسوب هاب ور هغي رد هن سام مم نیتسو و

 هلل هنس هراصع رود هنتوا تم وح هدنزو لیف ( لب )ردرظد "هدیسر

 عفد هک روند هد هنمن تالرزوا شعاب لواو روند تب وچ هدیکرت رارید
 رارکج هش ردهحو هد رزوط یاوق كرل_هحوح نوعا جنز حج

 ردکح فو ردم هک رد هنعانءم رقولن هدشزو زه یی هلیسراف یاب (رلب )

 هدنفارطا ر دک رب ندنعوت رفوات هدندنع راض زرد کج رفول هعاع

 یراحاص تادرفع روند لعل لتاق هد رع رولیراص هاشحا نالوا
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 هلل هد تنزو جرا ( لب )رردا ناب ودردرفولی مسا له لاق

 اناا تل )رد هب وب نانلواریعت ٹی وچ هکر دیب رعف
 ناسا څخ لس( كلف لك ) ردیف رفواش( رقابت )رد هاک ندیناعسآ

 (كالن )رووا قالسطا هد هلام یهایسو ردیکلف سعت هک رد ه-:ساثءم

 هل راجوا قعرپ کیا هک رد هثسانع لدجو ردلیرغصم هدنزو کالیک
 هردو نج (ندرک یرکلب ) ردترابع ندعمتص ند رد كمدارب

 (مایخ نوکلبن) رد باک ندک الفا (اههدرپ نوکلن) ردهیاک ندکمروخ

 هلیسرافیاپ (رپ ولی )ردهیاک ندک الفا هلبا واو رسک ( اطو نوکلی )و
 هدنعولط باتا رد رفوا داع ردکعچ فورعء د هتسانعم رفوات

 هکر رب دو رولیکچ هوو هدش ورغو راحآ كڪج بو دیاروهظ ندوص

 ردیامارآ بوئوق هعضوم ینیداوا بولک شوقر هدنفو یکیدلکج هو
 (لب ول ) هلیسراذ فاک ( كرب وله )ردیک بوقاق هدنروهط ندوص

 كنوا تیوج هدنزو هلیح ( هل ) رد هنسانعمرپ ولی ( لذوات )و

 دوکو لوک و رد رعم ملن ر ږد تیوح کرد مهراد

 (ژاود یلین)و ( هقح لبن ) و (هدرپ ین ) و ( رګ یلین) رد هنمانم
 یک رد سان فصاو م راب هدسزو مع (من د)رد اک ندکالفا

 یرببکو یربغص كرجشوب ردیسا رهشر قو چ هناتیدنهو ردقلمراب
 ك 9 هدننتیه مهلاص بک یه ند هشت هکبرب بوک یکعچ رواوا

 رس هدناهفصا هذ رع : رواو ا رظنعهوخ و ی رطعو یراص یطسو

 زو تخ رد هد دالب صمد هرول نه رو زرد راک هدا ردنزامو تر

 رد هنعاضم مع هدننزو دادی ( داین) رد دقه هئاحارج یغناریررید

 من)ردیا قرف یلدطا و قحو یدب و كب هلک.ا ناسا هک ردنوفر لواو

 فورعع هاکعد یرکشعت هلا هم نیش نوکسو هرمه سک (نیکشا

 هشاب هدگنج هک روند هثهالک هرز هلىا ه نم یا حف( كر ار ےن :) رداولح

 : نوب ز ردسابل هالیب رار د ناتلم هعاع ( نتع ) روالوا رمیعد هغلغوت روایک

 هباون"ناناوا بیعت یدسوک هنوکو یسهیآ حالسو یکلعوک جو كالماو
 ن د-!روق ردیاب هنوکرب خرج لصاردا عونر (خرج من ) ردلماش
 س ےل ناکر دیکجوک كنا جرج من رلیدید خر > اهیشت 2 ےک هقلح

 SLC )رواوا یرلقوا كحوک رد یخد
 جا سس سا

 ٭ هرا ۶



 (هبمب) ردر رادةم و ET وا رب دخت وا هدن r هب ر

 رود هد دف هصقو رد و ۸ توقع هاو نالمو نو ز هک هاتو هماح

 راربد هوتشب و هاش هرقو هکفت هصقو رولواربت یجقو قسراو
 روند هد نکو هبق هدننزو هیابلب ( هیاممنلهردنامسآ (انیم "نایت )

 (تعدسهن) رولوا هیاک ندکلف هرک فصن نالوا یر قفالا قوفامو
 رد سان عم ددبیف هداروب تسد رد اط سو بضم هک دسم ع راب

 قالطاهد هنغادودكر ویو ردیسراب كاوتلارب هک نونا ميرا (راشد من)

 یفرطر كزوب ( کاخور من )ردهدرپ ر هدیقسوم ( تسار من )رووا

 فصذ ندسنعولط كباتفآ هک موب فص ( زورهن ) ردهباک ندقموق هرب

 ردنآ یکیداک هنس هراد راهن صا دوخا ردنامز رهلک نش ناد راها

 نايس تر وح نوجهکر رد هدئس رسد هجو رددآ بالو نا:سسو ,

 هلءاوص رسارس یدابا فب رشت هضرالوا مالا هلعو ابن ىلع

 یدروب یاهرلت رفع نالوا هدیاطتس باک ر تمدخ نامه یدروک ولم

 هان اک | رایدردلوط هلغاربط یر لوا ههلک راهن فص ندحابص
 | رادقمنوک عراب ىلع لوا نيج ناقاخ هداوقر و یدنلوا هیعسل هلبازو ین

 هغلابلا لیبس ىلع سرف لها هداوررپ و رلددند زور هلکعا هاک ودروا

 یالخادودما ردو ردیرادعم اند فصن تالو لوا ا

 هدیفسومو ردرب ارو مواعم داد كنهعوسم من نالوا هدنسمژ قور

 ردا ۰ نل یجنزوط ی رکو ندورسخ د راب ت تاعارتخاو رددآ هدرا رب

 هت س سو مامان a) فس من ) روئلوا قالطازو رو هد هتفو هلاواو

 4 ( یرکشین) رونلوا قالطا هد هب هل. لق ۵ ةشرو رد دیاک ندمالک

 ( هراکھ ) رد رفولت سنا ها (اتعو نی ) ر زو هش کا

 صقانو روند هب یراکموریسج او داغ راو درک اش هدتنزو هراوخ بش
 هلرسراف فاک و نون 9 ۲ ال رسک (كنل من) روشید هده هنسڏ .ماهانو

 ح رشه |ناد رتو شکر راصء» ردیف رظ یاب هک رد هتسانعم نادن اکو ناب رق

 هدنلکش روق گلاب روئلوارعت قدص ردیاب نالینوق قواتاکلب هکراردیا
 ید ه-ندرب اکو و رواک هل نيام ناو یانو رارد یدک هئالوا

 ندصاصخا ءاه هلبا من (هع) رد هام اہ زو شوخو بوخو رود

 اا سس نوسان ت ا ي تل ل ست ______ ی

 و رد ۵ نساعم سو ورو مد رو رود 4 و هکراب و عراد ردبک و

(AY هک یا TAF 



 هی ۸ ا

 ندب وبح با ( كاله م )ور دیا رمت یادش 6 E اراب داق ||
 هل.ااوه تاسفن هکر د تب د رب ص هدشزو دادب (داش ) رد هراک

 لصوء ةبصق هدع د5 سر هدننزو یومی (یونلل )ردنرابع ندتمواقم

 لوا مالسلا دیلعو اس ع ی سو هکر دیمسا رهشرب هم و و ردیمسا

 هل فلوا د وءوم باذع لوژت هدنرلفاکدنسا بورود ت وعد یساها ره

 هدسوعاو رلیداوارفاص هب یهام نطب و بوک ر هب هایفس بوعیح ندنآ ۱

 روند یون هددنغا هرکو ردروطسم ولد ردد د-اص وم تلانا ره شوب 1

 هدننژو ایک( اسد ) ردتغل د وا هلبا ا فذح رلود هد ز هد رع :

 (وت) ردمح نالوا ربع یدنه وو یک ولم نوک هک ردما وا ما

 نادوانو قولواو رده ساند عیهسو رداهد هدشزو ود هللوه یاب

 ۱ فورع هلا هذرق نالوا یس رع ندنعؤ جراد هلا مو رد هنسانعم

 هلفنرق یم هح ار لر د د یغوبق لفنرقو یسهفرق لفنرق ردیمسا مشق
 نالوا هدباق هک رد هنسانعم تءاج هدننزو دادیم ( داون ) رولوا دیش
 هدب رع رد,.تسارا لوک هلدارپ هدو راود ( راو )رده وتعم تو

 زراحآ هقفو هلک رک ردیغالقوا هدشسزو هرات ( هراوین ) رو دوج

 (روتوی)رد هنسانععاقوو عاج هدنلزو کشی هلباهانشم یان(شاویئ)

 رابکتسا نسل یدنک هک رد هنسان» دوجوو E روز لی ۱

 ۳۱ نفس ایم خیام اک هد زو رو ز ( رو ) ردرابع ندراهعسا یربغو 1

 یار ( دارون) ردنالاحو ايشا نالک هلوصح هدداسفو نوک مع وبشا |

 هاکنآ هکر د هکلمر هدف لواورد هنسانعم ماظتنا هدنزو دازوبد هلباهل.م |

 ثداوح (راوین روبن) رواوا رمسم تردق هلاعاو روما بارو ردت

 سوق ردعاضواو روما نالوا هثداح ءاعسااو ضرالانیب ینعد ۱
 قر ودعرو فر و رطهو باکو تاتذالا تاوذو كزابنو باهشو حرف

 (موسوب ) رد هنسانع« لازال ادو لاوز یب "هداب هلیاواوو (اسوبن ) ېک
 (شوین) رد هند ساعد ب اف صرحو هرش نالوا هءاعط هدننزو مو كبر |

 ندندیشوین (شوب) رد)ءافمساو سال ند ندي شوين هلن اب مع |

 | هدانز شون سپ رد هنسانعم ع اخس او لمسی ندیشوین رد هفلاع هفیص |
 ند ندشوین (دشویت ) رواوا كعد یجلساو یجاکدزوسو یجدیشیا

 رد هنس اعم تم كر کوا ندی چوت هدف رنا ودنز ;e لعف |
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 هراز و هدنزو هدو )وو نام تای
 ع” قارتسا هل ااه ففوو نیش (هشویت ) ردلعاقمسا ندندیش وین :

 هد نیک یا هدساحم رول وارم هت قغرعف قاوق هکر د هئس انعم
 ہلاج ه-مالک نالوا ہ د رجا ندرادج و بابائارو دوخاب نکردبا ماکت |

 هلبا غارفتساو عارفا هدرکید لح هکات ردکماکید بوت وط قا وق
 افصاو عاشساو ثكملک,دو كيسا هد ڙو ن دیه ند وا

 دنو ر (دنوین) رد هشسانع» صلو بلطو قم هراو رد ارد

 ردنرابع ندالوصح هدیناسنا سفن كنناعم هکر د نسا دعم مهف هدننزو

 كلمت كالرزواردت دعو ییبج باذس هکر دا اع لغرحو

 دوب جدول (م رح دنوین ) راردیا میبد قدس یک ءابطا رد سد عرق
 هللوهح ءاب (موین) روند یوم هدبنانو رار د خددنفسا رازهردهنسانعم ||

 مج ( هنیج "هوبن) رد هنسانعم نافقاو اکب و هح ولو هلان هدشزو هومل

 هدیناسفا سفن ماخورد هس اعم ملخ هدننزو هنبش “وی هلیسراف |

 تقرافمو خالا ندب صنع بلاق رایتخ الان هکر د هنالءاک تااحرب |

 ردندنراوطاتا ده باب راوتاهارک باصصا رواوا دلو و لص هثب و

 تافل هردص هلاواو نرخه هب یعمل قورح راتفک ىجا ی رک, )

 هغلا ناسیبکلوا ردن لو اات هرزوانای زوفطنوا هک ردهدنرب-ن تاناک و
 ( ردلعشم یاکو تا قلا شپ هدحوتف» باب رب هکر د هدنهرواو لصتم
 هدیکرتروئاوا قالطا هیهمعطا سنج هکر دیف دارو «دننزوان (او) |

 رد هنسانهزایو ورکو رد جان برعم ییکاب و دکو او هروغواونسامرونید شا |

 نالوا لوعغم ءاداو رد همانعم تفک زایو یوکمزاب تفک اوو یوکماو |
 یاوو رد هن سام م وکیموتاب م وکیم وتاو رونلوا لامعتسا هدهدنعفوماپ

 فسأیو رد هکر ردناداربا هدسالاح جو تدش ضا رم هک رواوا نح |[

 هداسشکو قچآوراربد یلب و یو و راب رع روناپ وس هدسنعتوم رمسحو
 رولک هنسادعم تعجرورلرد نکاوار ردهدر كج هیدجآ یو رد هنس اعم

 ظافا نیسح هدنلئاوا رداصمو لاعفاو رد هشنسانعم دیعد و قارباو

 توفو کز هدننزو ابا ( اناو) یک ندروخاو ود رک او ر واوا د نه نوا
 هدول هد انو ندرک او ( ندرباو )رد هنس انعم نهد تدحو م

 لروک و رد همام نهو زوس هدننزو تاد (تاور) رد هساتعم نجآ



 نیت ی ۱

 ردام هل دانم یان ( واو) ردکعد یکروکرکتاو رد هت انعم « ورفو
 رک داد( رکتناو) ردایضت هادار رد هاشم دعداو قاربا هدابز ه دزو

 هصقو حادمو رعاش دار هک رد هتسانعم یگدیااشنا زوس هدننزو |

 جاع (جاو) ردع رهن و رد هن سان ارفو یک ر وکو رد ناوخ

 لو هد رع رد رها لف ندندسیحاو رد هئساضء وکب و هل وس هدنن زو |

 هګ رعرد نسا ء٥ رازابو وش راح هدننزو راجام (راجاو ) رد_فدا ره

 هکر د_یسا تالسل هدّتغا نع لها هدشنزو دحام (دحاو) رود قوس |ا

 كمر و هدشنزو ندیشاپ هلیسراف عج ( ندیجاو ) ردبتوا قیشءرمص |
 ندلاسهنا هک یهرهشنیح نالوا هدزوب دصاخ رد هنس ان كهروشودو

 (جاو)راربد تشاشب و قاط هدب رعروند هفجا نوروشود ردیا تا

 ردن رامعندکلیب حک اداعتعا نەس 7 هک رد هش اتهه نيون هدننزو خاک ۱

 وبا كهل روئلوا ملکن هدنما م بعل هننسح و بیط كئشرب هکرد هکر و |
 رول وا رارکت هدناح هغلابم رار د خاو هدنعقوم رد یش لزوک بت هلو

 قعرآ ندنرب یر هدننزو ندیدان ( ندیخاو) رد هتسان» حکو ا

 یسازجا ر داوعقم مسا ند ندیخاو ( هدیخاو) رد هل - سان ء١ كعدو

 (تاو)) یک ق وع و یاس ولو شدلادیدرد هنسانع» شار ندنر ئر

 رولک هاهم ناو لغواو روید ځیر هديب رع رددنسانم داب و لب 1

 جاغا هکرد هنسانع» جرت هلیس راف فاکو نون نوکسوارخت (كتراداو) ۱

 هداس (هداو) روند جم ران هدیسسراف هەوە نمکی دب د جر ب ردتواق

 رخاغ و حد ها شورخو دم مزورد قبا لغو هدامو لصا هد زو

 شلوا لطاب و دساف هدشنزو با راف (بادداو) رد دنسانعم تعا یهابو ١

 نابداب (ناددا او )رد هن-سانهم شعالاق قیحالص هل امعتساو شک ندلاو |

 ردم یرلکدید هنزر هلغ رګ ةماع رد هنا زار هکر دیفدا رهو هدنزو |

 هکر دسد2۰یداو(نعایداو)رارب د هناي هو هناج یطاغ هزابدابهدرابد ەي

 هیلعو ان ىلع ملک تر هدنا ردیداو نالواروط لج ردیوط |[

 هدنزو مداب (حمداو )رلیدلوا ع رک بر تاجا رهظع ےل سالا |

 یعاسو رطاش هکر دب و نانلوا رەت روط وب و كرد هکر دف دا مو |

 ضع! روئد هد ها دراح دععاو ررکح هن راقانا هدنر اک دک هلو یسهلوعم

 کن ها هکروئد هدمرب کدت مژوا هدالوق هععاو زرد كره هدرابد

 ته
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 تایم
 ضعبلادنعو رارد هد هعضوم قحهلیصآ كنوهو روناوارمس»آ یژوک

 دم قد رط (سورع یداو) روئاواقالطا هدهب وک ن الصار هک رم

 هدداتزو را (راو ) ردهدش رق هرونم هدم ردا ارڪكر هد ههر کم

 ردهنسا هم دنوادخو بحاصو ردیف دا مع دانامو سو رده دشن مادا

 هرکی باو ه"رکرب رد هنسانعم "مهو ههرک وراب ورد هنساشعم تداعو مسرو

 مدیدقوچ ال رد هسانعم رایسب و قوج وراوودور اوکی هدرب كج هبد
 کول هودر الثهروئید هد هنکو ب كشاو هو دور اربد عا هتفک اهراوهدرب كج هيد

 || رار.دوجیراورخو مدنک یراورتشاهدرر كج هیدهب را کوب كشارب ویادغب
 | كىوراو هماج كيهدرب كج هد قلقو اقر وقانوطر الثمر د هنسانهءهرادقمو

 | ردە كا قبال ههاشداب رد هشسانعم تسانمو تفالو رار دراو خالد

 | رببعت هغروب هک یتاارابهلوب هلبیبس یربس تعرس كنآو رار د راوه اش
 | انداصیرلکدید راو شوک ههپ وک نالبقاط ه-هلوقوژربد راوهر روئلوا
 | هغاقاط هغلوق هکات وک رد ینبم هثکیدلبا لیصحت تبس انم هغاق ط هغ وڌ
 | تبحو رهمو ردبساشو قبال هفاوف قحا دوخا ردراو قابل

 | هکدواد توت ثراو سه (دواد ثراو ) ردرظن *«دیسر هد هسا

 لاد یاخو ارج (دخراو) رد رلترمض> مالساا اهعیلع ی ناوک

 | هد-:زو نک داخ هالاد (ندراو) ردهن- سام لعاکو لشو نکنش وا

 | رردارمت هند رم هک رد راجاغا قج هچآ هتفوب كرایجاواقب و كرل یکسر وب
 : هدس رع رواوا ی وب یس هترواو دهها فرط یکیاو هصق ندوغالقوا

 ` ¶ دزو غراف ( غراو) هدنشزو ادب وه هاتى روت 3او

 نوتا هاکنآ را ورق رکر د هتسانع» مطو رر د ید غرر وئد هل دن وص

 هماع رارردٌشیاب یرادراب شءهوکو
 هد هلي کدو یمط كنار هدر و ورد موها

 كسر دهدنزو نراق هللار ۶ ( نراو) رود هد هنغا دراح هعت آور دتل

 فر هدس رعردوصع نالوا یهاکدوب و زاب هبا دعاعس رد

 هلیج ( راو )رد یففْم نوراو هلبار عطو ر د هدلیار رسک رود

 شعودو سرت هدشزو نوراق (نوراو) یدنلوارکذ هک رد هنسانع نراو
 هللا هصیص ءاه (هنوراو) رده رام لاح هتشکرب و سح و بواقمو

 راو هدتژو هراح (هراو ) روده هل سوک و تخم دب و سوکعم
E TEE(یراو) رواک دنساتوم مس ومو لمعفو یدٌلوا  



 یک لک رواوا قحال هشر +[ هب هب شم ر ده دشا هادا ه یزو یراک |

 ۱۱۳ ۲۵ ترا

 ل موك هل ,-افیاز (زاو ) ردنفا ءا یچد هن راو رار د یر اولک درب كج د

 | ل رھوک هاکزا ورد ک سوک هاو زاو رد EE >و رفع و

 ندنجاغا امرخ هللا هبچ» نیغو هبسراف یاز حت (غزاو ردناکم نانلآ
E 3هلاغروا نالک و ندشیارلصمب و هلبا فيل یو راضعد رد نسل ن  

 یراکدلبادن هاو هنغادراح هعصاوردتخا هد هلا هدحومیاز یدایارمسقت

 (نوکژاو) یدنلوارکذ هک هتنردتفا هد هلا هلحهم یار روئد هد هب هئسذ

 تدب و موشو سوکعو ر د هنسانعم نواتمو سرت هکر دیفدا رهو نوکراب |

 هدننزو حسپزاب ( جېپ زاو) ردهنسانعم نوک او (هنوکژاو) رواک هستم |
 || بوروقراهجوح هدنرانوک زورونو دیع هک ردقعلاص نالب روق ندناغروا |

 || هک ردهتسانعع نوراو هلباه ( هنوژاو) هلیسراف یاز (نوژاو ) رارولاص
 هک رد هنسانعم هلک هدتفا دنزاب و دنز هلیسراف یاز ف (هژاو) یدنلوارکذ

 هلرسراو یاز (ناب ژاو ) ردنرابع ندهانالوا حطو هنسا زا درعم یانعع

 ساد ( ساو ) ردهنسانعم رابک و لاحرو اهظعو صاوخ دانزو ناکام

 هلی شک ( موج دّوع هطساو )رو د هل هلئس یاد-۶ب هدنزو

 هک یسوتروا شاب كرلب راق هدسزو باشا ( هماشاو ) رد هک ندیاتفآ

 تسح هدننزو هدرکر اک (هدرکشاو)روندرحم هدب رعرواوارم هت ییاسک

 نو اتسو شرک (كنشاو) رد هثعائعم ايه ھو دعم و رد هسا عه كو

 هدننزو هشاب (هشاو ) ردشاب نابساپ رد ھه سانه نزکب وج هلفاک و نون

 روند هنشوف لباب هدننزو فاق ( فاو ) ردیشوق هک آ هک ردیفدأرعو
 هد زو قاط ( قاو ) رد هسانعم هدناوخو لرد بیلدنع هدب رع

 را-ضعب رولوب نازخ ماشخا رهوا رطمو ربس حابص ره ردیعسا رج

 مه هک رارید و رولوا هدنآ روب نحرجتس رد دا قلنامروا رب قاو هدندنع
 لواوردیا اکنورولو | هدناکش تاناوي شعب راسو ن دای رع كموو

 رانو ء هاهذ یب نکارد راو یراندعم شموکو نوتلا هدنسلاوحو هدقلنامر وا

 رارد جد قاوفوو قاوقاو هره لواو زع وا ترا ج ه-ةهراو هلْلو

 نوفیطصا ليج ندسیحر ارج ایفارفح ناکا یرحشو هک هلوا وام

 یغاربب رو هکر اردو رارازاب وید ردات هد هرب زج مان قاوقو هدنسارو
 کیا ندنآ بورب و عج یک یکعچ ام + هدنآرازآ ررکد هنغارس ما

 هک ناسنا 3
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 ناسناندب ماع هجنراو هن رخآ ناسین هلسج ردنراقیح ینا ناسنا |[
 نارب زحرروطر ولیصآ ندنرل-اص)هب راجانس> لاث هشوخ بواوا رهاظ |[

 0827 شود م EJs) هش فصد بویلخد و یکیس دود هر کصا دکد کس

 ردّممح فرو لو هر واس هاوازرب وا دص اد قاو قاو

 رواو عظع ع تذلو هسیط دحار بودا تعماح هلبارلتا سان ضعي هک |

SBلیعافا نکلرربد رددسق .اکح همانقاوقاو  

 ردلکد دیعب یروهظ میاد هر ندنیفیکو هج نما بعالتو تعیبط |
 یداوت ناویح ندنابنو یک مصلا حور ردراو تاب هدناسا لکش ارز |[

 رد شک هدا رودص ندنرب یرب هلناج اتما صعب هل دیلاوم ردراو |

 تردق هلوا *یشرپ بک يع ندنابنو ناسنا دام یيصا لرجشوب هکر دراج
 لصاح هدناف ندن راکنا ردهدناکما هاکتعسو راهنسذ هلوقموب تیس هب ابر |
 ةحسأ ف قراوخا نم دویسلام عد ررروب انس نا ےک هست روا |

 زرد قاو هدهٌشوفوص ناناوارمآ قات هرفو اررمض یرتالف ناکمالا |

 اخ ( كاو ) ردهیاکح ندننوص هغب روق هداوقرب روند هد هب هغب روقو |
 4 قاو یدید رد شود نيعتلاب راضعب ردیشوق قات هرق هدشنزو |
 رعد هلیماوت هک ردبفدا مو هدشنزو لا ( لاو ) ردپ رحم ندوب |

 وواو .دنآ قنا لوا هکر دیعما رهنرب و رد.دآ قلاب یللوپ و میظع عو ارب |
 زوت رد لوط واوا: ددرس * قلاب وب هدیاک عبرت او هدو دص

 یاعتو هنا” قح هلغلوا یک داسفو ررض هرایک رولوا عارذ زورشپ
 كنو بر ةر قلاب لوا رد-شلبا طلسم قلاب رب ردق هزادنارب یراترمض> |

 هدشزو الاب (الاو ) هشاوا كاله اتن رویلاصو ررصا بوباق ندنغلوق

 هدتاقودق لرکو هدرادعم لرک رد هتسانعم دلب و كکو هک ردیفدا مو

 هحراب رب رح سجر و نوساوا هدلزیمو ناشو هدمه كرکو نوساوا |

 نارا هزات رو د جد هلاو رو:قوط ندکیا ها هدا هک ردیسا ۱

 (دالاو) ردب رلکدید لدصالاح رراس كلکت رلصاقرو عقرب هن رازوب

 یراکد2ا نوعا قعا هدو رکورد هسا وم فعسو ناوت هدننزو دابآ

 ههو نیکنروروخ د هد هنا شالا هلګ رکو ههل اب و راړد هددسبلاق

 هد ها رک راک شابات هلبا شاطان و هلا هل -وطو روئاوا قالطا هدهیان

 ان و رووا ریسبعت روق هک یدتارسقت هلرسارص راودراضمب و روند



۳ % 

 (رکدالاو) رد هتسانعم ساساو لغو روند هدهفط انانلوا لامتسا نوعا |
 هلا راوند هرهم راضعب و ردهنسانعع ان و ییراود هلیسراذ فاک 23

 نادات هدتزو نالا (نالاو )روند صاهر هدب رع شلبا صٍلط2 :

 (هنالاو) رربد هزر بودا فن رک هماع ردهناب زار هک رد هشعاشعم ٤

 هلبا هج نیغ ( هنوغلاو ) رد هتسانعم تحارجو هرا هدتزو هناشاک |

 ځوتسا هکر د هنسانعم یاد-یفسو رارروس هث رازوب رل راق هک ر د هل زق

 كهم کر هدننزو ندینازوساو هلرسراف عج ( ندیناحولاو ) ردپ راکدید
 هکرد هنسانهالاو هدننزو هلاه ( هلاو ) رد هنس انهم كلا ديل یزوس
 علا هک رد ۵-؛سانعم ںارم ءو زود هد هب هجراپ قآ یتاذو ردفورعم رب رح

 ندقارب | هد دنقوط شدو هد هراح مانا هر قاروح رد راکدد مو

 هغلابمو مادقا مدنتصو روماو رد هسنسانعم یرازو هلانورالراب یکوص |[
 ربو هلو بحاص هد رع هاه روهظو مال رکورد هاما هم

 زدنکسا سلجر دیسا عکحر هلتسو ع یاب ) سالاو )رد هثسانعم

 ( ماو ) رواوا هدهسعاخ ءاعس ردب زدلب میرم )مج: رهمس یلاو ) یدیا |

 رواوا هسا هم نولو كرو رد هنسانعم ندو جروب هدشزو ماد

 لک ماواکرواک هداهم رب ظذو هبش كلذک هلتهج یر فصو

 هکر دنارمام مسا ہدننزو نار طاح (نارماو) ردکعد رترکب هلک و هدنکنر |

 برجو صرب و فاك رواوا یسیدسنهو ینیج ردسیعوریغص كواح هدرز |

 ردد ةه تیاغب هرمهب تلظو نیء ضاب وهصرب نالوا هدقنرطوهررثاو |
 قشاع ( قعءاو) رد هعددو هدیهدآ تّنط هکر دار بام لوا ( نيمز ماو)

 درو رد شا راکنرب مانا رذع ردب ر ندقاشع فورع هدشزو ۰

 3 تو فا دا( یاو )ردواد نالیکح افن رزوا هدزاب هدننا-الطصا |
 هدنواریش درو ناک ناو راد هایم نودمو یجرو

 رد داسا نعم نابهکتو طواےو رد هنسانعم مظاو هیشو ردقورعم رهشر ||

 روند ناو هلکو نابهلک یک ناب روناوا لامعتسا بکر نجا هدرا هوب ۱

 نو (نتنوکناو )رد ه-نسانعم سدعو كجج رم هلون نوکس ( جاو ) ||
 رد هنسانعم نتفرکو قعوط هدنتفا دنزا و دز هدشزو نکشوزرآ هلو ا

 نیدغزآو هلوا یلنابدرت یلخاد هکر وند هبیب وق لوا هدننزو یال (یاو )
 دزنابز هدنماکنه تاع ود رد هک ردظفار و رد هبنسانم هارک و لاضو ||

 < رولوا

 سس سو دستت تا سس سس سست



 هو
 دا رح هدشزو انآ )ااو )ردرظن دسر ید یاو هدلوأ یانعھ رواوا

 نا دراح هععآ دزو حراخ ( جاو )ردناک دز ههقاو یاغوغو روش

 جاتحامو ی ءزالویلکرک هک ردد مو هدنلزو تدا (تسااو )روخد

 تجاحویرور طو یلکرک دو هدتزو هیاس ( هباو )رد هنسانعم
 ه-:عادراح هعصا هدتزوحمیدا ( جاو )رد هنعانعم بلطءو دامو

 تایر کر دهد نعسر واو ل صم هیدسحوم یابنا )رود

 هدننزو كلانا هلبا همهم نیس (كسابو ) (ردلعتم قفل چ وا هدحوتفم
 بابر, هکر دهدنمسر واو لصتم هیدسحوم یاب ناب یکی

 هب یدک ها چ ( ر و ) روند اب و هدب رع رده: سانعم هزاږچخو كما

 یبحاصتادرفءرارابب كروک ندنس» رد روناجر نسقر وقو لوک هییش
 لول هدد رعو رديار سقت هلا ییاشوط هطاو ناشوط قآ یروناجو

 جد ضرالار و روند هد هنارن یرلکدید راتنعو رد هنساذعء فوصو

 نیما دب ۹ رد ھه: سام ناتسیح و نعل ها هحهرم هکر ح ( كدر و )راد

 زد هسانعم نیتسوب و كروک (تو)( ررلشم غل ترد هدحوتفع باب رپ

 مزوا هلیسراف یاژ )کتو )روشدارف هدب رع ردهنءاش» یکروک
 هکر دهدنسر واولصتم هن رع مچ ناب یجګ درد ) راربد اه د رکح

 ( رد هدنرکذ هحوتفم واو لوا بابر دلم تاکو تغا شب هدبابچوا
 روتسدو شاهد هغللا راک یظفل یوتوو رد هنسا:ده یوق هيج ح7( رجو)

 نالوا فراعتم الاح ه-لوا فورعم هلترابع یعرش "هل رد عرش ماح
 ردا مکح یدئفا عرمشلا اح هک وم بوزاب یدنقا تقم هک رداوتف

 هدتزو لخت ) كاحو )روئاوا رعت قم ۹ یر و اوف (رکرجو)

 یهطو یاسک او كع زا كتو دنزاب ودنز هدننزو شرافس ( شراحو)

 ) ردهدن رک ذ هه وعع واو تلا تاب )رده: س | ده قلوا ضراع لارهو

 لصتم هی یسراع عج ناب ینسب) رده اک ند اتد ( نداعم زاسدوحو )

 هلوح حد ( رحو )( ردلعسم فل یکیا هدحوتعم بان ر هک ردهدنعر واو

 هد هرم ةت رد هنسانعم تقم هل.سراف فاک (رکر حو ) رد هثساشعم یون

 < کن ی و

 ) یاواناو ( رد ا هدانکو قحاو رد هیات هم تحاحو دوصمو
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 دم اب یکیا هکر د هدنعسر واو لصتم هب هج یاځناب یا )روناواقالطا

 ج (رخو )( رد هدنرکذ ه-حوتفم واو لوا باب رداع یسغارب نوا

 زطاقو ثآ هلا هد ڻب نیشواخ محف (شخو ) رد هتسانعم مامو ناکم هلیاخ

 تلعو ره یی رالوا لا وط هک رد اعر صوصخ هنعاوف كشاو

 هلاخ ن وک سو رارد ید هقوا هک رداع یراکد-ےا ریعت هغاوص هضایا

 (تشخو) رده نسانعمءادتاو عورشو قاسلو ردیدآ رهشرب هدناشخدب

 هد زو روتسد (روشخو ) رد هفرتسع هج مانا عیار هدنزو تسحو

 هدننزو دش روتسد هلرسراف یاپ ( دن روشخو ) رد هثسائعم لوسرو ربمغیب

 هد هلا و ءا ردندلاق تشر ط هک رد+-:سانعم سوماتو تەل سش

 شخو ( یشخو )رد ۵سخساتعم د - روش حو (داهن روشخو ) رده#

 هلا هل مهم یار ( كرشخو )ردهجراپ شامعشوخرب بوسام هن رهش
 کر هنهرد هکر د,سا ییاسارخ هنمرد هدننزو كرمترت
 كاهم و ص ینایلعوص ردند-نعوت ناشوب ردنا یرلک دید یئاسارخ

 (هدشخور) رد رعم قربشحو رار د جد یوا ناو عوص هلغاوا

 هدر هعکاب و عا رولوا ر هاط یاناراهب ردشو ضابر هدنزو ےس

 یادمورارد هد دفن دیآ حاصو روید هدر دنس ضا قاطمو رونلکا

 (ردهدن رکذ هعوعطمواو یناث باب) ردتغل هد هلبا ه نیش ید نون هدلوا

 الاح ( خوخو ) رددسانعم نوسرو ریمغب هدشزو رونرپ (روشخو )
 كرمخرب و یتذل كماءطر و ییئسحو بیط كنهثسار رار د خوا خوا قلخ

 نا یجدب ) روللوا دارا هدنماکنه ذاذتلاو بجا لاک قترسع تلاخ

 دلش ا تردهدحوتةم بار هک ر دەدنع"ر واو لصتم هر هل مهم لاد

 رد هئسا؛ :هه قصصاو نیغرف و رد هساشم لصافو لماکو کک (دو)

 هلا م یاخ (یخدو) رد هنسانعم 1 هدشزو غار °( عادو 3

 یرا-ثیدو نوزوا یندرک رد روناجرب ندنرا رواج وص هدشزو نٍ ورپ
 رلبدنه روداو هد راوص قالون امماد ردقوب یرازوک و رولوا هجا هدتاغ

 رلفصووبارب زر داغ ناو ا روناج یراکدید ینویقوص روناجو رار د وب وباکا
 هک ردیعما هرهمدیفس هلرا هب هلعهم نیعو لاد حد (عدو) رددوجوم هدنآ

 ینتحوب رطاق هکر را رد یهام شوک سرف ماوع ردندنعون نوزلح
 ردن دنع و قدص جدو هکر دبع“ ریکا یانوت صعلا دنعو رد رلکدد
 EE E نت

 ۴ هلرغوبق ۶



 و
 ردند هرصاب هودا قورح ردکح و یرلکدا هرهم رب و دغاک هل-يغوبق
 ناسعط هدیایحوا هکرد هدنعدر واو لصتم هی هلم هم یار ناس یجترکم )

 بس (رو) (ردهدنرک ذ هحوتفمواو لوا بای ردلتنم ییاکو تفا کیا
 كج هد در و ملعثو سرد زار و میلعت هاکنا رلاعم رک ر داافطا دو

 هکرواوا نحت رکاو رد هدسانعم یجرکو ترارحو زرد دهدمرو هدرب

 یلدابت كواوواب ردقدارتم هدیناعم عج هل یظفلر و ردطرش فرح
 یکرت ها رکید لک رواوا هسا م دنوادخو بحاصو ردسغلاس
 روح و روداد هدر كح هد جان بحاصو ع بحاص الم هد ای

 روشدردمص هدب رعرددنسانءم هنسو سک وک ہد تخل دنزاب و دنزورار د

 ینا الغم ردکعد اکاو ینآ هک ردیف اروا هدزو ارس (ارو)

 اکاو رود درک اهحاما هک ندارو هدر كج هد یدلنارلت هزب هک روک

 هک رد ساد یمهسکا قعرا( دورارو ) زرد هدیارو هدر, تكحهدر و

 ردذورعم ملقا ہک ردنرابع ند-ٌیز ناروت رد يس هجرت رهنلا ءاروام
 (دور زا رو ) روده زمختاکرا لباد دشت زا رو ردتلکءیسرت دف رس

 ردنیمز ناروت هک رد رهثلا *اروام دو هدننزو دوسکع هلبا هرمه حد

 روتلوا رب بعت كلاب هک رد هسا عم شنا "هل صش هدتنزو عارف (عارو)
 ردنکو خو لهح کریم هو ماین تو

 هلا نیمار الاح رد سا رهشرب هد شکم یروروند هیدن نزوکو

 رد هانم بناح لواو فرطوا هدزو رد (رینارو) ردف و رعء

 ردمظعا كلف یارو هک یساروام كلامو ( نيمز دالب و تسد یارو )

 توسان ملاع یراو هک روئید هد هتوهال لاو رارید المالو ال ال امکح
 لاع رد هب صنعو هداهشو الم لاع توسان ملاع ردنوکلم ملاع یالاب و

 اع قوفام كرلزوب توهال ردبیغ ع صع هسوفنو حاورا توگلم

 هک رد رداح یرلک دنور نانز هلئاش مض ( ه-نشوب رو )ردقالطاو ضح
 ار نوکس ( ترو ) رد هباذعم لوا دوب ( هشوب رو) راردیا ربع راج
 دنز هدخزو ادرف (انرو )رد ه-سانعم ناب رعو قلبح هلبا هاشم یانو

 درد درو هد رعروئد هکعج قورعم نانلوا ریبعت لک هد دنزاب و

 رل ضع رد هنساذم» تسر ناتفاو تسرپ شنا هدنزو جاوخ ( حانرو)

 نانو یزابخ راجآ هدک دلک هسأر تم” باتهآ ردکعچرب اترو هک رایدہد
 چ ی سس حس...
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 تسر باتثآ هد دنع راض: ردب راکدید یحوک هبا هدیکرت رد سد نالک
 تان یراکدیدرفولبت ر دعا هنبرپس كنذوکیرلقاربپ زب هدوص ردنابنرپ
 يکعچ یا هدررابدو ل هک رود هد هنگع> ناق هلوکو ردفورع»

 هدب رعروخد هنشوف نیجردابد-تزو جردن ( جدو ) رد را5
 ضبرد هنماتعم رد هناتسآ یکہشوا ووو رارد ید یولسو یاس

 ليج وارنوکس (جرو) ردفرحمو ذو آه ندنوب یریبعت جراب كنلخ اید

 قدرپ وقو كعناو قعزافو رد دهن سم تف رج و ترعو توقو ردو

 نوکسو ارح (مجخرو )رد هتساتعم تو باصو یتقو رد هنن رلاذعم

 هد هل -.سراق مچ دد هنسانعم هرکتسءو راد و تشاب و تشز هلع> واخ

 د هنسانعم تحاضو ثوانو تها رک ( یعرو )ردا

 یک درونو ۲ هنسهناخ یکی یک رپ ر , هکر وند هن زاهج نیلک هدننزو درز

 هکر دیسوخالقوا با وه E ۲ (هندروژردلاقثاو بام سأ

 بالود راورد هند رص هدیکرت رواوا یو یهترواو كر هجا یوا یکبا

 ند روهدو ندحاغار ود ب . رزوا كنآ هراش و بالود هک روید هدهوآ

 ندفلعو بوچ هد رو لواقم (كودرو )رد روګ هدي رعرولوا جد

 رودهد هنب زاه>ح نیکو یک ق جالاو هپ ولوق روند هی هناخرم هم ش 24

 هدشنزوهد رف ( و یادعع یو دو موفرم(ک ودرو)

 نيج رکو ک ذصاخو یک یراجر وصو هعلقو كلف ردهنسانعم حرب قاط

 رد-مشوف نیجردلب < رد هشانع» ج رو( ے.درو ) روند هجر

 هدوجوو كعا لصاح ردردص» مسا ندندیزرو هدننزو زی (زرو)
 اموعو رد هنسانعم عرزو فدک وب تک اووذ هشسام تاتهرونک

 یاجرب هدرهنلا ءارواعو روند هتعنص تعایداصوصخو تەنصو تفرح

 كءزواو رده-هسانعم نامداو قش هو راربد هد :علخا رهلا ءاروامو ردیدآ

 ديد یسهعد را فارطا کرد هنساسعم زرهو رد هنسانعم داتعاو

 او قشم هک ند ند و روو زدناتسب و الو شاسک الواو شخلوا
 واخرج ( وازرو )رواک ما لءفو لسعاف مسا رده راته داتعاو

 دوسهرک (دورزرو ) ردب زوکو ا تفح هکر د هثسانعم تعارژ راک هدننزو
 هد هنسهکلوارهنلا ءارو امو ردنوعج رهن هک ر دیغمر اره لا ءاروام هدشزو

 لصاح ندندب زورو هدننزو شزر ( شزرو ) ر دّیمز ناروت هکروئید
ERR EET E FET EEE 
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 (راک زرو) رد اے هکلم لعصحو نامداو قدم رد رد صم

 یراکدروس الرت ( واکزرو )رد هثسانعء عرازو یھکا ه قد رو وا تبشر

 ندکرک هل-سراذ فاک ( نکژرو ) زردیا ربعت یزوکوا تفج ردزوکوا
 وصل هلداز نوک ار حف ( مزرو )روند هغدرب ول هلیاوص هدنزو

 لصاح هکر د هشاتعم زرو هد-تزو هژره (هژرو ) رد هتنسانعم رانو

 ( یژرو ) رد هش راذعم تعنصو تفرحو تعارزو نیکاو كعا ادب و

 هدنزو هدی-هف (هد زرو ) ردهنسانضم عرازمو یک هدننزو یژرد
 | لواو هلوا شعا قبس یظاومو نامدا هدشره هکر وند هب هتسک لوا

 یک یاثءاو یرد هوا شهلکح قوح هثوا یر هلا لا هکر وند هد هی هنس

 ندنافرواورد رالوت هود هک رد هتنسانعم راهم هدننزو سر ( سرو (

 رد۔ےھکک هد هلبار جفو روند هددساو هناغرواو هغاب نالوا ندساو

 رد صوص هن هکردیسا تابت ناثوارمیعد یارفعز نک هدب رعو

 ردندب توف ثروم سبل ییهماج عوبص» هلکنا ردند-دعو هپ وب یراص
 همجعیاخ (ندیخاسرو ) رد هنسانءمشصا نولو رار د خد صح کاو

 زانهش (زاسرو )رد هنسانع» ندیسلو قالب هدشزو ندیناسرت هلا

 یلقشقاو شوخ هعطقو فیرظو رد دآ تیالوربهدنفرط قرش هد-اتزو
 رد هثسانعم بحاصرو رواوا هتسانهمزاسبحاصو روند هپ هک هتسارآو
 مولع هبلط هکرد هبئارو نییعآ هدشنزو دانمرک هلی انش یات (داتسرو )

 ( ناتسرو ) روند ه-ةیظو هد رع روئلوا رب رقن نوچ ا اب رغو ارقفو
 هدننزونزرا( نسرو )رد هنساشعم عابئاو تما قاطع دننزو نادکع

 هد-دزو كنحرخ ( كنسرو ) رد هس انعم عا نالوا ندناغرواو ندا

 ردیشاط كند هک رد هثسانعم كنساب و رد هتساضم ربنعهو مادی و بی

 هدشنزو جی ردت (ججسرو) روئلوا قیلسعت هسنفرط فیفخ كنو زارت
 داراو روند هک شدا هدلوفر رد هنتسانعم ناوانو فقس یسوترواوا

 ناتطرمم هلبا هم نیش (ناشرو ) ردح رم ییانهوب دهاوش یرلکدلبا

 زربد ید یهلا ع رم هنساسنعم یار روک نیچرکوک یاب هدنزو

 یدئلوا رکذ هکر د هشسانعه داتسرو ( داتشرو ) ردب رع هرول زه تلو

 كوشج (كشرو ) رد هنساس لسغو قمو هدثزو نزلق ( نتشرو )

 ه زوطو هچراب یراک دانا عضوو دنن هب ودا ررایعساو رراطع هدشزو



> 
 سس ست حس

 موج عاتاو رد هدشزو نادکع (نانشرو) روسد هنسهلوعم هسکو

 لوا مس رد هنسانعم ورحو مسک هدننزو مسن 7 ( ےشرو ) رد ۵دساتعم

 هدنزو یرومعم (یروطرو ) رربد لوا عشرو هدر كج هبد لوا ورحو
 ناب ینعب یهوک یال دننک راضدرتب هدررب لاسهوفو هد راغاط ردنا

 راردب انا هليا سم> اطسیرلءّومتادرُه* یو ید در دل دنع ون یس هصارپ
Eهش دشب ه وص هکردیفدا رعو هدننزو ن عرب ( عرو ) یدنوا ناب  

 هدزو تسهد ( تسغر 9 )رد ھاسا هلءهشو ع عورفو ایضو رود

 یار د دشت ( ناقرو ) ردبدآ تاب یرلکدید كوربخو یرایخ را-.تعرا |۲

 هدسنزو اب رب هلغاق ( ارو ) رد هتسانمم راکتع افشو عیفش هلبافو هحوتفم |
 E ناتا قرو) ردب رع هرو نح تغار دایجرک وک یکنرزوب عور

 لاوحا (ندیادر راک ندناس ] (داقرو) زدند: وع

 یتواد-ءاو هنوادع ق٧ع الثمر د هیاک ندکمردنود ییلاساو عاضواو

 قعاو رد ءاشلک قشاع مان هلیار نوکس ( هقرو) کا لیدبت هد

 ردند-لبق دادضا هدب رعو رد روهشم یسهصق یخدعنوب یکارذعو

 هکر وند هب یلاحهراق هد-زو كع (كرو) رد هخ راانعم ےئلو مرک

 هد رع رولوا مت یٹنآو بوشتوط رت هد اخ راراقب هدنورف راپ دور
 ردهضوم ناثلوارمبعت تا ابق یرقو ندذ هک رد هنسانعم ن رس

 ( راک رو )رد هنسانعم قعایط هرزوا تا اق هدي رع هن هلبار نوکسو

 نواق ردتانابث طسنم هایم یور را ردیا رب بعت حاطسابطا هدشزو راکرب

 یجرب یراکدید نکجوک هدننزو كالفا ( كاکرو ) یک رای >و زوب ردو

 (انکر و ) ردیشوق یرول ضعبلا د-:عو رد جد كشح کر ش ردشوف
 (وکرو) رددنسانعم ناو ساو كك ددال دزاب و دنز هدثزو 2

 هدنشاب عاطر ردیدآ رهشرپ هدناسارخ هدشزو وخد هللوهح واو

 ردهدابا ڈک لدو حرفءهدتاغ رواواناور را همش ندنس هع را بناوح و عقاو

 رد هنسانعم كایوس ندنتفک رواوا دک وه را 7 هل سرا فاکو

 هنشاب زوما هک ردیس هپ وک لوق لوا هدننزو یشوکرمس ( یشو کرو )
 وک رو هدزو هوبنا (هوکرو ) راردا رم تی هب وک مقلاص هد الاص ردو

 رعت هر هدیکرت هلبار رسک ( لرو ) یدنلوا رکذ هک رد هتسانعم

 ئام هب ینه رق واو رکا یساب ندنآو هش هروفنعس ردروناح نالوا
 لاا سس سس سس ا الا ت ستاد بک تست هتک سس اس سست
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 جد هدر ار یک ض»ب و هدرارب هبارخ رنک او یشتوشح یدلحو یراص ۱

 | ندعجاق هلبا لوه ناج (ندز لامرو ) ردروهثتس (یهام لرو ) رولوا
 ند یاسر ( ندیلامرو )ردهدلأم لوا ید وب (ندرک لامرو ) رد هباک
 رد هتسانعم كلبا قاس رشتو نايم رد نعادو كعرجو كعاغیص هدننزو

 نطب عجو هدشزو یدنامرد ( یدنامرو ) رواوا هباک ند-ةجاقو
 هک رد هنسانءم وا هدنتغل دنراب و دنز هدننزو نزرا ( نهرو ) رد هنس انعم

 هکر دیفدارعو هدتزو انرب (انرو )رد هدنعقوم وه هدب رع ردا ربط
 یلبصا ( همانرو ) رولک هنسانع« بوخو لزوکو رد هنس اعم ناوحو ترکی

 حرم ( جرو ) ردولتداعس ولترع هکر د هنس انعم بوتکع ناونع رد همانرب

 نوا لوا هدننزو نزلق ( نجرو)) رد هنسانعم عماطو صا رح هدشزو
 ه هک لپ رخ و . رافاباو ۵ هد . را هکلب رلب راق کرد ه-فا> شم کو

 ھن 5 راو تو زرد نرو تسد دن نا <

 هدشزو هدنلز (هحرو) رارد اربع لانطخ هدنکرت رو د نحگرو یاب

 رد هثسان-م نرو (نیرو) رد رهشرپ هدناتسک رت نالاو ردینالآ زرابعرپ

 رد 3 ندکم ردشد عج ,دنسهب ر نوفدمو لوتتم ( نداهب مدو)

 قادراج هدشنزو هراکنا ( هراورو ) رواوا هیاک ندقلوا باغ ندرظنو
 روتاوا قال-طا هد هر هطوا نالوا هدناق تسواو رد هشانعم هف رعو

 نالوا حط قیشراق هلینوا هب او یادغب هدشزو نیمزرس ( نیمهرو )
 هروسکم واو یناث با )هدشنزو تیدح روند ثیاع هد رعردکعا

 ید لوا کد هک رد ساک حرو هلار نوکس (جرو ) (رد هدنرکذ

 درکاش ه دننژو 5 درو )ردع تابت نانلوا ربع رکا هل بار عفو

 نانوفواو ل۶ نانلشا نوکر ه هدب رعو رد هشسانعم دی و ذیل و

 رد هن رام قعالوص هودرسوصو نالک هب وصو ك هر وصو اعد

 هکر ود هراهناد هدرخ ناناوارم هت لسیکس هدشنزو نامرک ( ناورو)

 نادرکاشرولوا عج ندنظفا درو رارید لول ول هدب رع راقیچ هدندب
 رد ه-دسانع» فرحو یرکا هدننزو بم رف ( بد رو ) هنا نادن معو

 هد: کر عزو حاعیق هدنساگ ر ناربارولوا هدن را هتخش ود ابرتکا كال رکاوډ

 عع هدزو رنس (زبرو) رد برو فرح بی روراض» و قچاق

 هکردایقافارب رو هدلوقرب وردناحداب بناو رد هسساتدعم تنا تخرد
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 یدشاوا ناب هد :س هدام ظرقو ردبسهراصع رس ناناوا ربع ظر

 فاکرا هدشزو زارک (زارو ) ( ردهدنرک ذ هموعصم واو ٹلا باب )
 رد هتسا:عم ترو نالوا کد هلءار نوکس (ترو) روند هر رخ

 ( غرو ) زرد لهبا هدب رع روند هنشع ج.درا هلبار نوکس ( سرو )
 (انرو) رد هتسا نم راربغاو ترودکو قاقنوط هليا ه نیغو ار مع

 ع ورد (غورو ) رد هنسادعمیاشو ناوج تیکی کا هدشزو انرس

 غوراو همرکک و رد هنسانعم راربعاو ترودک و قنالوب و قاعنوط هدنزو

 از ناب یجزوفط ) رده اتم مود رح برو (بب رو ) رد هنسانعم
 لوا باب ردلسع یعازوعط هدا کا هک رد هدنتر واو للص تم ه هج*

 ةفص ند ندی زو ہد دزو نازخ ( نازو ) (رد هدنرکذ هحوتفمواو
 لب هک رود هاوه جوع اصوصخو حوععو هد-:ه> اموع رد هه,ث»

 رد هثب رلانعم كعس لی و قمارعصو قاتاو تءرکس ند زو رووا رعت
 تاعهدو كن هدفا دنزاب و دز هدسنزو نکش ارعص (نئارزو)

 هایسو هش هر هلکنرک هلدا هد نیغو از ف ( هغزو )رد هنسانعم

 رهز یو ردول نوش یی رفع رد راک هجالاو طوفعتم هبا راه طعن

 (قزو) ردو یراکدید صر ماس راردب ۱ ربع راک یوغآ ردلناق

 مسا هلباز ت (كزو) رد هساسانعم غدفصو هغر روق هدننزو قرو

 یسعاړب ررید برغ هد-یرع رد-جاغا قاوق قا هک رد هدپ تخ رد
 ( ههزو) ردلندعب هدجارخا یولس شعشلات رلهسک ود هزاغو بو دافوا

 ندیا بو.ه هدنرخآ شیقداب هم زو راربد ھه رخآ شف هلدااز نوکس

 هک ردیسا هب وج هدرز هدثزو رب رز هلا لوهحم (وز زو ) ردح ر
 یجد حاغا یراص هدیکرت ردلد عون هب ول یراص رار د واح هدرز ماوع

 یری( یر, زو)رد هسانعم روتسداو اشا هدس رع هژدورع» یاوررید

 رجا بولو ربا یرب زور یا طلاس ردریسجا ع ونر هدسننزو

 (رددنرکذ هعومص*واو یناث باب )رراوا دیذآ تباغبو ضایردب راک دید
 ردلد ندان واو رد ها سانعم م-ظعو واوا ردرز یصا (كرزو )

 هروذاق 4 -مسرافیاز محف (نژو) ( رد هدنرک ذ هح وتم واو لوا باب

 هلیاژ مض (هوزو ) ردروهشم هل ( كاژو ) رد هنسانع»-سج و ث واو

 < ماب ۶
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 رد ه-سانع» بحوو سراق هلاز حف ) هژو) ردعسا هتسانعع قاط ماط

 ( كنژو ) (رد هدنرکذ هموعصم واو یناث بای ) رود ربش هدب رع
 همای و رد هسانههزاور و فو روئید هن زوت یاب هد زو كت

 رد هاتة هروش عط هدتنزو لوصا ( لوژرو) رد هتسانعم هعفرو

 رد هنسانمم كنلاتش ناونغسا يک قو طو رووا رفت قاروجو قاروش

 (هدلو "رو )رد هنسانعم قانقش راتو لالتخاو اغوغو رارد بەك هدي رع

 قعردشراق هدتزو ندیشورخ (ندیاورو) ردلعاف مسا ندندیلورو

 نكد و تّخو قعردنقو قرش هاغوغو عارو كا هتد جو

 هکر دهد تعسر واو لص ٦م هب هلم هم نیس ناب یک ر نوا ) رده راائعه

 (سو) (ردهدنرکذ هحوتفم واو لوا باب رراجشم قا جوانوا هدیابجوا

 بسح هدب رعرد 7 ES ردا تداقک و روش و رد رد سل صا

 دزو رد,عا دنژ ریست هکر دیفدا رعو ةد زو اسا( اسو ) ردیف دا رع

 .یدشوا لیصفت هدنس هدام زد اکر نیند تشدرز هدیتسرب شنا نیا

 حرش هدشزو قسد ( قسو ) رد هن سادام شاتسواشو حدعو

 هکرد هتساشم هجرو ردکعد 2 حرم دب ر سو رد هتسا م

 هک ردهنسک وا هدننژو هدرورت (هدرکسو) ردکلیا ناب ها رخآ تفل یظغلر

 (هیسو) رردبا رەت ید الج كن راک هلوا مادعمو كياحو تسح هدنروما

 باضخ نی روربا هلیسراصع بود هلی راب راق ردنابنرپهدتنزو هعسک
 ردد للف یر و هش هئفرو نیس ر هکر دب راک دد مک ت ابو رردنا

 تیوج یی رد لینلا قرو هعسو را ضعب و رواوا هايس لامکلا دعو
 یانحو نونع یا هکرد هایس یائح هاك را ڪو یدید ردوا

 د ماکو هلبا مک ینونحم یانح یبحاص تادرفم نکل رربد حد لافش

 ردشلیا نات اد زرد چد یافش یانح هنس 7 رواوا یاتسب و ی

 رد دنساضم كلتءالعو كالا ناشن هد رعو ردیشاط قتسار هدلوفرب و
 هدب رعو رد ةشسانعم اتو ذولا قیشالب هدتزو نت (نسو)

 هدتتزو دایفه ( داتسو ) ردتیسهمدعموش وا هک رد هد ساند ساعت

 هدننزو دامس هلیسراف فاک ( كنسو ) رد هنسانعم هبلعو ناوارفو قوج

 ناس هدتسهدام رردیا ربیع یصشک عاط را ضصعب هک رد سا وراد وول

 تګ جوزرپ هللولر مسکو نیس نوکس ( یتسو) ردب رعم سو یدناوا

 اه بوو 4و
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 دوناوا قالطا هلتسن هب رخآ هنر ره ندهد دعته جاوا نالوا هدنحاکن

 هدشزو هسر ( هسو ) ررید رکو هدراد ضب و هموقو قاروا هديکرت
 رد هان تدالجو توقو روزو رد هتنسانعم تسدب وجو ه-ش وط

 خاک حذو نیس نوکس (هدرکسو) ( ردهدنرکد هروسکم واو یاب با (
 یو قاطهو رد هام كياحو تسحو تسد ربت ہد لا ءذاو روموا

 (ردهدنرکذ هعوعص واو ثلاث نا )رد هسا مردنم و كالاحو

 کوب هد هبط بتک ردرح نالواربعت ناجح هکر د دسب یبصا ( دسو)

 بوة چ هرمشط رد تا رکو هرجا نکد رردبا قالطا یرجش رج ۱
 هک هستن ردخزرب هدنس رجو رج کان وک ر واوا دم هدقدنقوط اوه |
 ( نسو ) ردخزرب هدي ناسنا هلبا عاهب نويو ناوبح هليا تابن امرخ ||

 نیش ناب یی نوا ) یدسنلوا رکذ هکر د هشسانعم نسو هلو رسک |
 زدلعسع اکو تغازوتوا هد ایحوا هکر دهدنعسر واو ل صام هبه

 .ود هسانعم بوخو شوج ( شو ) (ردهدنرکذ هحوتفع واو لوا باب
 بخو صااخو دیحو رارد یدمآ شو هدر كج درد لدلک شوخ الثم

ESشوهام رواوا قحا ھنن خا هشم رواوا هم ہد هاداو رد  

 قاصعو یرلحوا دث رکو قءراص هک رد دنس( ھه و ردکعد ی < خار

 نس> یخ ردیسا رهشر , هدناتسکرتو رد یسلب تآو لوکس وب و
 یتاور ( یناشو ) رد وسنم هرهش لوا ینو را رده هل:> ایصو |[
 د تفه هدرز ردرانید عورب جار هدنراد ناسارخ هدسهلس هدشزو |

 صقرو رد هنساذع» لزوک و بوخو شوخ هدننزو تشد ( تشو ) زرد |

 هدنتاا دنزاب و دز هدنزو نکش ول هات و نوت ( نتنوخشو ) رولک هنسانعم

 صقرو قعاش وا دزو نتسک (نتشو ) رد هسانعم كم2 او كيب
 روند هشوازوعم هدنزو كنسرف هلاف (كنغشو ) رد هتسانعم كلبا

 ندنسد رد ردروناجفرعم هلسا وب لش ج (قشو) زرد مشرف یر

 هدر ورپ ( هدرکشو )رد فالس بحوم ندنتلع مساول رواوا لروک العا

 شیدنا تیقاعو ظءتمورمع تم شم یسهب رګ هد هب ود روما هدننزو

 روخ د هب ەس ک كالاحو مادعمو یو هدنراک ضملا دنعو رد سام ||

 مادقمو داحو كاز تسح هدشاا هدنزو ندیسر بش (ندید رکشو)

 (ندی شو ا هد اهر كرم هل فتا " یرمآ یا ید شبا و قاوا

 € ندو
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 هل _یسراف ف 3 ) هاکشو ( رد هس اعم ندید رکشو هدشزو ند دورپ

 1 ردتغل هد هلذاک حفر وتید هنس هاد مزوا شارآ ندمهلاص هدشزو هما

 نیش نوکس (هکشو ) ردهم ند ندیلوکشو هلذاک مع (ندیلکشو)

 | هدنزو لوبتم (لوکشو) رد هنسانعع ببضقو لسانت تاآ هلون حو

 1 رد هنسانعء كلکیاحو دلحهدحوکو هدشلا ردرد-عء مساند ندیلوکشو "

 | ه هنسک كالاحو دمو رمعتعو یوق هدروما رواوا ید لعاف مساو
 صرحو قلوا لالاحو تسح هدطاصمو لاغشا (ندیلوکشو ) رود
 | رد هنسانعم را هلنش نوکس (ےشو ) رد هام كعا مادقاو

 هکر د هنسانع» مزو روند هرات نافیح ندءاعدطو ندوص نیغرق اصوصخ

 ِ روئاوا رهت نامط روکو سس ردراخ نالوا بعوتسو قصل نیمزات

 ( نتنومعشو )رونید هدا قابا نالوا ندنوک هدسن زو كعشج ( كشو)
 رد هنسانعم عاقساو كعشيا هدنتفا دنزا و دنز هدنزو نکش ولبل

 ]| قاقشال و رد هنسسانعم طاتعو .دولاو قشالب هل نیش 2( رشو)

 | ریسه ر هدنداقتعا ه رفک صعب هل دش نوکسو رولک هٌتسانعم می تو

 || قوج هدنزو داهرف (دانشو )ردنضا ر لهآ یعابناو تما میج ردیدآ
 هک ردلیم رومد لوا هدشزو كل » (كنشو )رد هنساشم هوناو هلغو

 وال رای>و زوب راقو نو افو بوذترآ هناد ندقوع هاکنآ هدنخرج قوع
 ر رد نع هموک دموک هدنراکوا یرلناک د راوانم روخد هتغس ناتس و

 هکرد هدننآنعم هنکشو هدشزو هک ر غه هل سرا قاک ( هکنشو)

 ( نشو )ردتهل جد هدزو هکسلا هلادش حذو ردباوحر تآاو بی

 بوسام هنسو داب شو هلسسد یا (یشو )رد هنسانعم كر یرخرف هلن و

 هد هلدش دید شا رونلشلا هدروب ن رهش ردشاقرب روهشعو ردهسانعم

 هرز قورعء هکر د هئسانعم نشوج هدشزو هیفد ( هتشو) رز

 هد برو نداق (نداشو ) ) 5 هروسکع واو ینا بان ) رد نینهآ

 هدشزو قارع ( قاشو ) رد هتمانعم نداشک و قجا هدتغل دنزاب و دژ

 ردذوخ أم ندنو یرععت قاشوا هد هننالغوا ا روند هب هلوک لوبةمو هزات
 هد ۸-سانعء لربنکو هب راجو روند هد هناشب وردو نارعف ناراکتمدخو
 ( هدرکشو) ردنالاهن هت سرونو هزات ( نج ناقاشو )ردر طظذ هدبسر

 مادععو دح هدخاع هدنروما هکروخد E هلاک ج و نيش نوکس
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 | (لکشو ) هدشزو ناصر راررد ناسهش هدب رع هلوا اناوتورورغو |
 | رد مسا ندندیلوکشو ( لوکشو ) روند هنویف جوق هدنلزو لکشب
 | ترغو مادقاو تداللج هدلاهفاو روما (ندیلوکشو )رولوا لعاف میساو

 نوکس( حشو ) (رد هدنرک ذ همومهم واو ثلاث باب ) رد هنس انم كابا
 | تابن ردعع یراکد د یتشوا رداح هک ر د-ےرعم كشو هلعجو نیش
 سدق ردنابن ناناوار بهآ یسهنداحر ناردب ورواوا ل- صاح ندنا ردب

 لرراکساو لراراطع هلنش نوکس ( كرشو ) رد رشک هدنلابج فی رش |
 | هس هلوقم نادرجو هسکو هرطو هحراپ یرلک دلبا عضوو دنب هب ودا 6

 ۱ او یه ام حو هدننزو كاشخ ( كشو ) رار د ید كشرو رار د

 ! كل ناتج ak نو هلثش نوکس (هادکشو ) یدوا رکذ

 | جو التچ هدنسکرت مگوارمضا ةبح هد رعردشع نانلوا بیعت شونو |[

 | لوکشو ( لوکشو ) رد هنسانم هدرکشو نانلوا رکذ ( هدرکشو )رار د |[
 || روند هغوو نیحرداب هل دش نوکس ( مشو )رد هسا م موڈ رح

 | لیصتم هب هد نيغ ناب a وا نوا ) زرد یولسو یناع* هدب رع

 | هلنبغ نوکس (دغو) (ردلقشم فا شب هدحوتفم باب هکردهدنتسرواو |
 تمدخ دغو هد رعورارب د ناجل طب هدام ردم رب« فو رە هک ر دیم اناج دان

 رد هثساتعم راکشآو رهاظ هددنزو تسلا ( تسغو )رد هنسانعم كلبا

 | هدشزو عوعو (خوفو ) رددن-انعم كلبا راکشآو رهاظ ( نتسغو ) |

 قوچ هلان یا نوکحس ( شغو ) رد هباکح ندنبوص ها روق |[
 دعای و عا EE لاوما یلامعتسا نکل رد هنسانعم ناوارفو 1

 هکرد هدنعر واو لصتم هفا ناب یحدردنوآ ) ردیسهلوتم تاراقعو |

 (ردهدنرکذ هحوتتم واو لوا بای ردلقسم ییاکو تغل چوا هدیاب یکیا |
 (قاوفو ) ردل :قو کو راد مدو لادجو كنج ماكنه (زور تفو)

 | واو ینا باب) یدناوا رکذ هک رد هنسانعم قاو هدشزو قامعج 8
 | قدزا لعم هکر دىف دا رو هدشزو لعم ( لدو ) ( رد هدنرکذ هموعصع

 ناب یچشب نوا ) یدنلوا ناب هدسنع هدام لقم رد غعص یانلوا رببعآ

 ردب رع»قو رد هثسانعء عدفضو هفب روق ( كو ) (ردهدنرکذ هحوتقم |

 ۱ رود هس هعطق كن رلمقلاص مژواو امرخ هدسننزو انامز ( ااکو)

 6 هدکو #
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 (لوک و ) رد ساو هدامو یاد ا دیزاب و دز هلاک 2 (هدک و (

 ردیناطاس ماقمعاق (ردلیک و ) ردیس هاکح یالک وع وعهدننزو عج

 هطع هدشزو هتکن ( هتکو) (رد هدنرکذ هموصم واو یناث باب )

 هدیابچوا هک ردهدشسر واو لیصت همال نایب یا نوا) رد هشسانعم

 (لو ) ( ردهدنرکذ هحوتفم واو لوا باب ردلمسم ییاکو تغل قلا نوا
 هدي رد رواوا مزوآ هکر ود هنکعچ دصااصوصخ راهب و عج اموع

 | رد هسا تعم تحارحو هراب هدتزو هنامز ( هنالو ) رود مرکلا عافف

 || رونیدهب هنسا شاریآ ندنرب یرب یسارجاو شلعط هدننزو والپ (و الو )
 ناما ( لبا اولا تیالو) ردتنارضج مارک یا ( نانس تبالو)
 | قددصت هننرمض> العو لج قح ْنیمومحاورا هدتسلا زور هکر دم الساو

 || ق (و) ردناوپ و دهع یراکدلیا دةع هدننعخ رارقتساو ناعاو
 | یلاکنح ( اولو ) ردا هد هلعال نوکس روند هنغوق نیجر داب هال
 اا هدنزو هلرلز (هلواو ) رود هنس هلوط رابموم هدنتغا دنفرعم هدشزو

 رلد رع هکر دکعد لب واو هدب رعو رد هسشسانع» بوشاو هطاعسو اغوغ

 | مثخ هلیاه یافخو مال ع ( هلو ) ژردیاداریا هدهیدنو عجن تلاح
 | هدهب هدب روش قشاعو رد فل هد هلعال ددشاو رد هنساشه بضتو

 نالوا ضراعیشان ندعو دردهدب رع هلاهروهظو روالوا قالطا

 ندنفرط قوشعم هدننزو هدزکلف ( هدرهاو ) رد هنسانعهربح و یدوحمب

 نيکو ت وصع هلباه یافخو رود دما سا رگ وا هصعو مخ

 هدشزو هدا: ( هدالو ) ( رد هدن رک د هر وکه واو ینا باب ) ردکعد

 | ررد هکلف هد رع رارروک هکنا نالب رکا السا دک روند هش رغآ

 تحارحوشلر هدشنزو هناسف ( هنالو) رد هنسانعم قهرغوط هدب رعو

 هد هلیسراو يجو یدخاوا رکذ هک رد دنسانعم و ( مو )رد هست اتعم

 ررید اوو هدي رع رود هاد ی من نوو کت اوو

 | هبارش هزات هدننزویالد (یتالو) (ردهدنرکذ هموعصع واو ثااث بای )

 رد هل هک ردیف دا محو هدشزو هلوکاک هلا هعم نیغ ( هیوغاو ) رربد

 هکر د,دنیسر واو لص هنون ناب یجتدب نوآ )رارروس هن رازوب رلي راق

 (نو) (ردهدنرکذ هحوتغمواو لوا باب ردلجُشم یتغل ید نوا هدیابیکیا
 شوفو كنلتحو رد هنسانعم هرکابو صااخو فاصو رده شا هادا
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 | هبهذس كم نوا هداتعل اتخو ردیفدا ره لب هدب رع ردیقرو بارا ءادا ۱
 r روم تار 1 : ۱

 | هدشو روند هغلو روقو یلتجو نامروا هدناسل یدنهو روئاوا قالطا ۱
 ناشوارعت لی زو رد هنمانعم لساکدو رو فعض هدروما هدب رع هللا |

VASE۳ 9 سن ۳  
 رد وسدد هرهس لوا رف نیسح ردہدا رهسر هددرسو روت د

 زسزوب هلو ج2 (عو) رد هتسانم هدرک نانهدتزو هناهب ( هنانو دو

 هلون نوکسو ردتغص یحلدو رار > رد هتسانع* سوخانو مرهو لش
/ 

 ڪجو نون نوکس (كنحمو) رد هسس ام روقصع یشوق 9 ۱

 || رد رلکدید نکلسذ یناطاس هک ردیعسا مربا هاشوناحر هلبنا نون قو ا

 ناو فرظو قاجاق باق هدزو دنف (دنو ) رود نا يص هدب رع ۱

 هدب رعرولوا قحال هسانجا ءعسارولوا فیصوت ةاداو رد هنس انعم |]
 1 بحاصو تاود بحاص یکدنوزاو دنوتلود رد-ءهدا مع وذ ۱

 رد هتسانعع شهاوخ و بلط هدنتهادنزاب ودنز هدننزو ادع (ادنو ) ردکعد ِ
 ردهویم یرلکدید تا بنلتج هکرد هنسانعم نو هدشزو هنادند (هنادنو) |

 یتنیفرقح طعو كل هراد هک رد هن انعم زک رم هدننزو راسکنس (راسدنو) ۱
 یسهروص هکر دیععآ كريتر هدتزو هد (هدنو ) رد هطعن نالوا 1

 (دادیدنو )روند رجرج دج رعردهریس یراکدید ی هعدرک وصو

۱ 
 ردیعحا عسر ندنءاسفا نعت ناڪ یاک دز هدانزو نایلصت هللا د

 هک ند انا نو هل هل وا هند انعم مع دز ز ردکعد نودز هدننزو دا |

 ردتفل هد هلی رع یاز رولوا یعسا عع نالوا لصاح ردیجاعا قارقاس |
 ناب هدتسدام رد اش وط هطا کرد هن سان رب و هدانزو ثكع ( كور)

 شون لاو رد هنسانع یلاخو شوب دزو كتر هلسراف فاکو یدنلوا |

 ۱ محو نیکرحو رد هنعاضم زاوآو ادصو رولوا هاک نداون ییرمتف

۱ 
 ۱ هلیسراذ یاز ( دزنور) یدنلوا نام گاف وارد رداک یقیلصد تشدرژ دژ | 3

 زالو یرورمو همهم هدتنزو لود (لوکنو ) روند هیهنسن هبرکو |
 بارا هادا هکر دیفدارحو هدشزو هکلب ( هکنو ) رد هنساتعم دوحولا و

 مس لوا دزو كنلب ( كننو )ردیفدارم لب هد رعردقرو
 هنفوج هععآ لواو رراصآ كوه هش رزوا بورک هکروتید هنقو
 | هنس هخوا دعا شءادوب ورود ځد هب هععاو هلوا ییحقلاص هکروند

 ۳ سس
 1 هکر وسد $



 هک #۶ ۳۱٩

 دزرنوهدننزو تونعهللاد (دنو ) هلوا شمروس رلف ندنقارطا هکر وند

 یجیزکسنوا ) رد هتمانم موق كلو هو نوکس ( كنو )( رد هدر |
 لو | باب ردنعسم یعل ید هدانحوا هکر دهدتعسر واو لصتم هاه ناب |

 یتتعادب و بیطو نسح كئشر هدننزو هب ( هو ) (ردهدنرک ذ هحوتقمواو
 ردیدآ تمالور هدتزو رهش (رهو) روئاوا دارا هدنعقوم نیسو بھت
 ولد رد -آ عض وهرب هدسراف رهوو هذلب کا ناو هدسوداو

 تشحو (تسهو ) رد هنماض» مود مرهو (هرهو ) ردروطس

 دنز هدشزو شازرمس ( شنمهو) رد هقّرتسم سچ مانا عیار هدننزو
 قح یتطا و رهاطو للعفو لوق هکر ونید هب هک لوا هدنتغا دنزاب و

 كنرد ( كنهو ) (رد هدنرکذ هروکع واو یا بان ) هوا 4 ,!تعمح و

 | هصهاکو ر ررک ینالوق كراوط هکر وتد Er جاغا لوا هدشنزو

 (لهو) (رد درک همومتعواو تل بای) زرواوق هی یو
 ا درا E رود ر وتص هدب رع ردیجاغا ماح لام نوکس

 | یشع خیدرا ديكر تو رعرعلا بح هن رعو رع ع هدب رع هن ریش ردبجاغا
 هدیاب یکیا 3 هکر د هدنعسر واو لصتم هب فاتح یاناب ىج زوةط نوا ) راد

 (یو ) (ردهدنر هدنرک ذ هحوتفم واو لوا باب ر دلکش یعازوةطزولوا
 3 وکیع اروا ع وکی ۱ رو رد باغ ۳ هسا وا هد

 زولوا دزناب ز هدنماکن :عجوو درد هک رولوا عح یاوورد همان
 قآ لطم هدننزو رصبق هللا ثلث یات (ڑب و )رولک هسانعم رادقهو
 یلک رصعو یلک نا IIL زد ! رک رد هماتعم صد | درو روند هلک

 رد روهشم هلبارسک هدننزو د ز (دب و ) ردتفل هد هلباات مسکو نوسلوا
 صقانو ككاو رد هنسانعم دوعفعو باغ هدننزو ادب (ادو)

 اديب و رهاطو روند هب هنذ شا ءمّطو ملاضو نوبزو رد هسنسأتعم
 هراحلات نوکس ( ندو) ردهثساس انعو 2 رو لو دردو ردد اچ

 هد زو هدیم ( هی و )رد هنسانعع قلوا هدندیف ریدنو حالعو قعهرا
 چسب تا تا الا سا حاج احساس سس سه

 قاوا باغو كع هدننزو ندیدرک (ندیدیو) رد هشانعع یوج هراح
 ق قعهرا جالسعو فا رد ۲۱۳۵۰ ی ضیعسو نوک او رد تن تست

 4 تولوا یاس کز دهه فا ت اس هل نوک ( هر و) رد هشعانعع



>. 
 كره ند-نیهزو یک رایخو زول راقو نواق ردنا نالوا طم هزوبرپ
 هدننزولیم (لب و )یک قشممصو ق قرود د هنابننانلوامفر هلب وچو

 هلامآلرک و هادعا كركر د هنسانمقلوا رفظ» هرزوا دارو قلوب تصرف |
 بضغو مشخو هدنماقهرمسعو سوسفاو ردیاذع هک هدیب رعو نوساوا |

 لرد لب واوو هالب و هدتیصعو هیدن تااحو روئاوا لامعتسا هدنعقوم

 كوم هلا محف ( كنادت و ( ردیدآ هردرب هدع4هج و رد هثسانعم اله و :

 بویئواق هنن رب یر ردیدنه ظفل هغانو ردح ورشم هلبا هغان هدالضقلا

 تذل باب را روند هزت هد رعروند هپ هنسد ناش وا متلمو ناعشيو !

 راردیآ رمسقت هلا هحوانو هرقن نالوا هدشس هبروا كغادود تسوا ەر

 واوینات باب ) رد هسان-ه» سورعو نیاکهللوهحم واوو ا مط (و و ) |
 بئاغو ردهسانعم لیاقو زاهد رو دی <(د و) وک م

 روند هب ةف نالوا ىلتص وفعو ٠ رکک یمەطو رد هام دوعتو |

 حر د 3 هديا هراح هل رد هنسانعم حالعو هراحو یکی و3 رانو وزام ۱

 ۳ هدندامتعا د-ده "هرفک هالوهح یاب و رارد مک و هتح هدر

 (تلادو) یدنلوا رک ذ هکر د هتسانعم | ادب و هدننرو اب (ادب ور رداع“

 O ENEE هک رد هنسانعم كلاد و هل-حونغم نولو لوهح یاب :

 یسهباخ رد دآ رواج ناذلوارممت زدنوف ردرتسدب یلصا (رتسدیو) |
 ا هراح هدننزو ندید ( ندبو )رد-دورعمیسهیاخ زدنوفردند ه ودا

 یوجهراحهدننزو هدد ( هدو ا قلوا هدن دیو رمیدن و جالعو ۱

 رد هشعاذعم رب زاو طفح هدشزو رم (رب و )رد هتنسانعم هاو العو |[

 رد هنسانعم لارداو مهفو نهذو رد هنسک نالوا یسهظفاح توق رب ورت |

 ردیدا هرقرب هدتساضق لب دراو رولک هنسانعم دان رفو هحونو هلو |

 هدتنزوارک (ار و ) رد هتسانعم نیعشاشو لعع یو قحا هللوهح یاب و

 مان هدتنزو فارس (فار و ) روئید هر هسک یحاص هظذاح توق

 هدتزو حرا (حر و) زدربهذم رب رکحعز نایسراق ادراو ردادرا ردپ |

 یا (زو)رارڕد ےب هد دنه ردلابل زمکیدتا رعبعت ريکا هک دعا کر رکا |!

 یربغ هک رد هسانعم یر صو ٠ ضع هس راف یازو لوهح |
 تهازنوسدعت هدننزو شز ر ( شزب و )هیلوا شوڈغمو طولحم هلباهتسد |

 هالوهخیاب ( هر و) ردزب و عج هل سراف فاک (ناکڑبو ) رد هنسانعم ۱

 زو #
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 صاع دق ادصازا عو ردصلاخو فقرصو صحت هک رد هنسانعم رب و

 رد هشسازوم صولا یلعو ہو صو روند هی هسک عمو

 بورپآ یه شوئفمو طاتحو رد هتسانعم هک ابو كار و سنگیو

 رد نیءارقشاع مان هد-تزو سک ( سی و) رونید هد هکعا دحاو سنج
 باسا رثا رالاسهء,سو ر دهسا نعم ساو ( هدو ) ردفورعم یرادص

 یقلتحو نامروا رد هد یل صا ( هشب و )رد_يسا یردب نار نالوا
 | شلراص هکر د-فدا مو هدشزو هدب (هدتنش و )رد ةه تام

 ا رد هسانعم طوسمو شورفءو شهشودو رد هئ دام شعالوطو

 لدو روم یاب ) كو ) رولک هنسانعم هتنخارفاو شار-لاق یرقو و

 هلک هالوهح یاب و رواد وس هد-تفو یکیدانرکی بوتاوا رفت ند هسدسنرپ

 یاو راّصعد ورد هتسانعم تکون یا ردیف دايه كع و هدب رع ردتجر

 هکرواوا هد هتسانم ال وو EE هک هکر اردا لامعتسا هة: اتوم

 هدشزو لپ» (لیو )رولوا هدنرب رتدب یهو تدب یا ردیاذسع هلک

 كنادی و هدستزو نالیک ( نالیو ) یدنلوا رکذ هکر د هنسانعم لی و
 ارلح قلطم هلبا همهم هکرح ( جالب و) یدلوا رک ذ رد هشسانعء

 ليو لب وو رد هنحاتعم زاوآ و ادص هدزو هلیح ( هل و) رد هسا عم
 هدننزوعج )€ و) ر دیس دلف.> نابرع هک روئد هد هنس هطاعس یاو یاوو

 نیس (نو ) ردروماح ضا قحاورص راود هک رددنساخم کف

 (دشو )روند هد ههزوا هایسو رد هنسانعم هب وب و نولو كلر هدتثنزو
 هدنزو كلا ز ی (كنادش و ) ردابعتسم لو هنسانعم رروکر ددن یلصا

 | رد هنساتعم و و یاالوا رکد هد هحوتعم (وو ) رد هتاف شم هان

 هدنعقوهربحو بت هلا ادم (یو) (ردهدنرکذ هموعضم واو ثلاث باب )

 هردصم هلی اه نقم هپ یع4) فو رح رانک یجلدب یمرکب )رونلوادارپا

 PRE 1 هو کر دهدنسر اهلصتم هفلا ناب

 ردفرحرب رواوا تراثا هددسع لول ندع فورح (اه) ( ردلمتس
 هدسیکر روالوا نراشا هروضح و ترقارد نیارغصم هک رد هتسائعم كناو

 قدما لک تیام رعو ردهنعانعم هلسو هکاطو رردبا ریرعت ا هتساآ

 هع نیغ ( ییییاه )روند هد هفلقآ نالوا هدنزوب كشوقو هنسانءم ذخ

 ¢ كي دیار ئا و
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 ةیفح (عیاهر) ردیلب اهم یز ع ۸ رد دنسایوم 2 قیعح هدنزو تم رات ها

i 

 عض (تخداه )ردترا اءع ند هلک لمعت سم هدهل عوضوم کرد ےس انڪم

e (شد ورداه) ردندآ جسقرب ندعسفرب ییرک, لدنز فا هللاد 

 راکزور ریو دنت هشرمه هدناایب لوا هکر واوا تباور ردیعسا نایاب هرب

 شب وردجاقرب ندراحایسهدنفور رانآ بولآ یلیفو ییمود هک هلی وش رسا |[
 زهرا: لوا بوقیج راکزور دیدشر هاکان نک ر دیک هدناباسب لوا |ا

 شف ورداهقرطقرطرل, دلا باغ قیر یر نوحیدنآ هفر طر قید ر ره

 سعالاذبقاع رادلشب هغمارا ی ین ر یرب كردبا ادنو دا ردود شد ورداه

 رایدلوا كاله هد" یب دلوا یرب ره ندنراک ی لو و تویلو 1

 هنابایب لوا هرکصذ دنا یدابا لقت یلاوحا بولوپ تمالس یسب رب قحا

 فئصر هدتنزو یروهال (یرو ده )رل,دلیاهیعست هلبا شب ور داه |

 رد یروداه عج ( ناب روداه) رارواوا مربوس زوب هدتا ردراپماد |
 هلکع | ماحد زا هدارزوو نیطالس رع هکر وند هد هتس هفناط رس لواو ا

 عورب هدننزو یداش ( یداه ) راردبا هخرالا هلبا شاب رود راش واح |

 هول یرغوط هدب رعو روا كب وک 4 هتک ندیا ناسا ردشاط

 هد مر قواورد هنسانعم یک رارقو مارآو رد هتسانع» یحدبا تاالد :

 مانال ادیسو نیلضلا ىداهو نيلسرملا متاخ ( مالغ ىدهم يداه )زرد

 راو یسانعم نکس هددنزو رام( راه ) ردب رل رطح مالسااو ةولصل | هپاع

 راطق كرک و نوساوا هاب ناب رک رد هسا نهم شاز د یدراو هرص ۱

 نویب ۲ روئید هنس زد رهاوج یک للو وجا م صاخونوساوا هلبا
 رسا یکمکود نود هک ادرک هرهم كاناوبح ۳ رد هنس اعم ندرک و

 ر كعو نيةشاش ٩ رد هنسانعم هرو ذاقو هل-ضد قلطم 4 روئاوا

 شقوق ۷ رد هشانم هاودو ید 7 رده سام دو كادو ۲

 ررد جد راهم روند هاب رالو هود ۸ رد ۵-.دسانعم نفتی را 1

 (اب راه)ردمدنا بم یس ر كنآ ردنرابع ندرالوب هلبا قردنورپ لصا

 یی هدتس هڏ راور ول وا یراق ردا هد رخر ه دو اب راح

 ردت هد او = یاز رارد ارس هلا ان وق أ رطرلصءد یاو ردراو

 رو كعوک وا ند راه ردردصوم لصاح ند ندب راه ) سرا ھ) :

 کک مان سوردنا و لس رو دداس (یرام) رد اولیا 3 5%:

TET 
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 نوڪا تمالع ر هک یدیافنکاس 3 هطآر هدنس هنروا رک د ردوشان وا ح

 ]| لرهزوایرغوط هغو شت ۲ نداش یرب جد سوردْنا یدا راقا ۲

 کا نکرواک ب وز وا سوردنا هن هکر یدیا رردا تناع الع بوک ۱

 | بارطضا هفرطره هراهب ی د:-غاط N توعیح راکزور د دش و

 هدزو تورام (توراه) یدلوا الهو قرغ بوااق هرجا رک د لر هیلبا

 نوکنرس هرجا هاحر هدنسهعلق لباب رار هلا تورام هک رد هنشرفروهشم

 هتسکر رد روطسم هدنشلا ےظع نآرق یراهصق ردرلب ذعءو بولصم |
 تغلو روید زردی ملعت هسلبا سا ینا رصم بوراو ہن راک هاج لوا |
 و اک ندوداجو رحاس ( نف توراه ) ردلکد یسراف ردم ا هرول نه 1

 دضاقو بقل و ردمالسلاا مه لع یسوه ترضح رببک خا (نوراه)

 نوراه ) ردیمعا حد تغاوب رواک هنسانعم تربحو رو رد هسا |!

 قلوا هدنامورفو نرحاع (ندوراه ) رد هاک ندد ( نودرک منا ا

 || یتشدارمهطنزیراکو یعفینک دزو یراک ( یراه) رد ه-هس اعم

 || تشزو دیو انف هل.سراف یاز (ژاه ) رارهد رولت الح رای دنه رد هننک |8

 1 لزلذو رمقحو رد هنسانعم هع“ و ربو ةو رد هتسانعم تشاب و

 || ندیسوب اب ( ندس و "راه) رد هنسانع "راه (وژاه ) رد هتسانعم ناه مو

 || رد همان قالوا نادرکرسو رو قعرشاشو قساش هدننزو |ا
 ها نتسرکو قاعا هدننزو ندشاب (ند زاه) رد هتسانعم "راه (ه"راه) |

 | رن هدننزو سام (نساه )رواک هتسانعم نو رکنو قفل و ردهنداشعم |

 1 ا دوا هد ندا ردیفدا رم اصلا هد رع هک رد هتساذعم رکیدو 1

 ( كاه ) هنسانع فوخو وقروق رواوا ىن سارهو روتاوا بیعت هلبا

 نوکس (هرک اه ) رد هاتم هطروع هدول دنزاب و هدنز هدننزو لار

 ا تجز هدادا قورح NEE الوا ق ارغآ هكا | بار حق ۳۳

 هیس وخر, یزوس یب هب روناوا رییعت كنلب هدیکرتو نکلا ه دبی رع رکچ
 EAT رد لترااکا ه دب رعرد هنسک نیلب وس قر هلوئوطبویملکا

 هدننزو لوغاش (لوک اه ) رد اک هرک اه هلم ال ( هلکاه ) روند
 ردندنارس *هلج ردوراد یرلکدد یوا ناک هک رد عسا شوم درم

 صبا حارز ه داند تعنص لار وند زاهلا سو كالاها بارت هدب رع

 رارقو ردراغص *هنذاق هک رد لیه مسا هدندزو لام (لاه) رولو! قالطا
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 ا لود قحاش واناکرحو بوط هک رد هزالی» لواو رد ذس اتو تحارو

 ضصءا کا هک رد ییغا یآ هدشزو دژ ال ) هژاه ( روثلوا بص هنفرط یا

 ردیا تاالد هروشیاتداعردسةلضای نی روک یک هقلح هدتفارطا همک
 رد هن سا: نواو كرو رد ه:سانعم تاذ دد و راک هتفو ددو

 ءاه هلبا لاه هدانعم وب رد هتسانعم شا وب رارقتساو مارآو تحارو

 هکر وند هننوطوا هشمو ماح یلسغا و ر واوا بک ره ند هصرصخ

 كيرشو رد هاسانعم اتعهو ربط هدننزو لاماپ ( لاهام) ران یک لتف

 رد مالساا هيلع مهار خا مان هدشنزو ناماد ( ناماه) ردهن-انعم زاناو

 ید تعلو یدیناوا روم هلا حرص یانب ردیدآ یرزو كنوعرفو
 نگ رد ماش تبالو مسا هدننزو دوآ مان ( رواماه ) ر دیسراف ریغو یما

 مان هدلوقرب رد نع تمالو مسا ( نارو اماه) رود وا قالطا هد هشالو

 هدنا یسانا نیاق كهاش سواکیک هک ردتالورب ه دتاوررب و رد ماش تالو

 ( هارحاه ) یدهلوا نایب وفشک یښددلوا هدنیمزهن نکل یدیا هاشداپ

 (زرماه ) ردهدناز فلا رد هسنسانع« قیفرو شادلو هدشنزو ءاشداب
 رد رمال عف ندناساخرب هک زد هنسانعم ریخر هدنناسآ یولهت دزو زرفا

 ردیففم نوماه هلو م( نءاه ) رد هتسانعم مایقو قمعلاق نم اخر

 هشاههو اعادورد هنساتهراومهو عطسهو زود هدننزو رادمان (راوماه )

 زود هدننزو نوراق (نوماه )رد هنسانعم راوماه ( هراوهاه )رد هنسانع

 (یاه) رار د عاق هدب رعرد هنسانعم هب وتسضراروتد هنارفگراومه و

 (نایماه) رد هنسانعم ك دو كندو ناربحو هتشکسس هدننزو یماع

 هک ,دشزو ناک ( ناه) رد هنساذعم نایمهو قحراغط هدشنزو نایماع

 تلوهس لرکو یهج یهلو صا رك هتسانعء ه لا رد ديكاتو هب

 كياحولوا بت رولوا ضب رحتو كب رح ةاداو نوساوا هلتهج تعالمو
 هکر د هتسانعم نیشش هدنناسا یولهب هدننزو یناک ( ییاه) هنسانعم لوا

 (شواه ) رد هنسانعم دوهفو قمروتوا تشن ردرمطاح نما ند شا

 بسنعو قلعتمو رد هتساتعم عاب و تما هللا ھ2 نیشو واو مع

 هدیکرت هليا واو حض ( نواه) رد هتسانعم شواه (تشواه) رد س هجرت

 یراک دابا قع" هب ودا هد ګا كرارا طع ردفورعه رد نوا ھهج د

 دنزاب و دنز هلباواو رمسکو رول واه اک ندند وه٥ عضو كرا: راقو ر دفرظ

 چ هدننعا ¥
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 رد ەك ىا نواه كرلسب طو زاب هچسا ( بوک نواه) ردیدآ

 دراک ند هک ناقوت تحاصو عاجو رو٣ :اواقالسطا هد هب یک هک مو

 ردع :املها* دح ولو روش ) یاهاباه )رد سام یاو ) یاه)رواوا

 هک رد رطو رورسلها *هءاکنه 6 ردیلباقء یاهاباه )ی وهاناه (

 جالعالو راحات رده هلآ ره (هثاه)و ( هناه) رد یوه 4 یاه

 هدنعقوم هعدغعد فو ههبش ی و كشن تا هس انعم هاا و دبالو

 | هکیاحو رت ات ردلبحتو كب رحت ةفاابم اك یاه ) روئلوا لاسعتسا
 (یوهیاه ) یدناوا رکذ کارو ایم یامه اباهو ردهدنرب كاح

 اهلصت هب هدحو»یاپ نایب یعکیا ) رولو |كي رحتو لبحت *هفاابم ةاداو
 هد و٣ 2ھ یاه لوا a ردامسد يول ید هدان ر یکتا هک رد و سس. 3

 ردد 2 او سس كرات ی دن مت شا هدشزو كارت (كابه ) ( زد هالنر ؟ذ

 al هک ردد ازات وک روام راه ۱ هد درو دکل (دبه (

 هد هراب هد زو ری (ریه ( ردتفل هد هلیسراو یاب راردبا راومه الر

 یس هبآ لا هدشزو كع ( كيه)ردهتسانسم كزاو تاخر نارعه نالوا
 كش زود راق لهجوا هدشزو دسر ( دیه ( هس اتد یک تشک

 رد ةا نویفاو قار هدمنزو نویفا ) نوبه )رود هک درکح

 رد ھت ر رلانعم قوقو كمکنتشاذک رد رها لعق ندیاشاذک رک زده سام

 e اوز هرو غ و قعوا ندوعب وا هد هدب رع هلا دید او اه حق و

 اه لصت» هب یسراف یاپ نایب یک وا ) روئد هدهنسمک هپ ورضع

 موڈ ر اھ (كاھ) ا قعا جوا هدد وتە بان ر هک رد» ریدر

 نارعهو ك راو ناو نالوا هدهراب هدشزو ررش (رعه )رد ۵ دسارعم

 هيج ناپ ېچ درد )رد هتتسانعم روب رح نویبه (نوبیه ) رد هنساتعم
 هحوتعم یاه لوا بان ردلعسع فل ن هدبات کوا هکر دهدنسراه لصتم

 رد ةد فتو هک قغوط یرغوطو قمر غوط ییهنسارب ( ج ( ( ردهدن د

 بوایکبدآیرغوط هدنیمز لششر و ېک نوتسو قارب و قار رح
 هدنرو روارس (رواعه )ردا هد هل مسراف و زرد هد هسه روط
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 هورکو ردقر ادم هللاجو نسح یا رد يا رهثرب ا اد

 هکر دیسا تسغرب هدتزو دوس (دعر ردهنسانعم قالا تعاجو ۱

 هدشزو مه رم هلو ( ج ) ردناب یراک دد یرایخ رلنمراو ورخ

 ردعراّطم لعذ ملکم ند نداد هک رد هنسانعء مهدیه هدف دزاب و دز ۱

 ( دیعم ) رد هدسانعم ع درو ید مه ديم رد هتسانعم كمر و نداد

 3ه تم دیه دب هدنتل دنزاب و دنز هدشزو دیش هللوهح یاب

 رد ه-هسانعع كەر و نداد رد رمطاح سا بطاح عج ند نداد ۱

 یتعرع هتفرط ناړا یارهس ردهداک ن نوراق نیا هدننزو رقف (رعه ) |

 یدلبا راتفرک هلا دنک ینآ هدنتعاد دبقس هعلق هد راو رس هدلالخ ۱

 دیجو وبا هدشنزو رب زک ( ریسه ) ( ردهدنرکذ هعوعضم یاه ینات باب) |
 هب هله لاد ناب یمنب) رد هنسانعم صااخو هدب زو رد هثسانعم وکو ۱

 | هک ردا ادخرخ هدنژو هیدن ( هب ده ) (ردهدنرک ذ هحوتفم یاه ۱

 || ردفان هلع ناقرب یلواتت هلبارش ردکحو یراکدید یکج هود یرکت

 | ندنرزوا یدنک یرخر هک رد هت ساھ راثا هدننزو نامرد (نامده)

 Rr هرزوا یسفن کک یرغ یسهصال+ ردکلبا فد هرس

 هک رد كب بسا هدننزو ر ) 2مده) ردنرا.۶ ند راینخاو

 یاو لاد نوکس (یدفه) رد هتساتنعم حده (كندم ) ردتآ مق

 هد رعو ردنیکا نالوالصاح هلی وص رومغب هکرد هنسانع هعد هلان ||
 هناوا قوس نوما قاناپ رق هب همرکم کم هکر ود هاورح اپ راح لوا یده |
 ناود رح هماعر دلا در کر د هنسانعم یاب هنب ز هد-ثزو هشدم (هنده) 1

 هیارتف هک ر دیسارک شید ( نادند ٌهیدسه ) روند قعصب هدسیکرت زرد |
 (ردهدنرکذ ھے ء وجم یاه قات باب ) ردهرمص نالیر و ماعطالا دعب

 تسردوقح ان هدهسب رد هنسانهه تسردو حکو ىح هللاد ج (هده) ۰

 | لصتم ه هلحهم یار ناب یهتا)ردهنسانء«ضیفو مرو هدافو ردکعد |

 یاه لوا باب ردلقسم باکو تفل جو! شع هدیاب يا هکرد هدنعسر اه |
 ردا هداوا ىست ەم دارفا موگ رک ردهلک ر ره ۱ ) رد هدنراذ هح وقم ۰

 هکر دعا هم> نانلوار عت هجولدو ردهدنعقو» قارغتسا مالو لک هك رع

 یواهل و )ررآ توس ندیاد#ب هلْءْلوا رڪ یلواتت تب هدنفلارا یاد#ب |

 1 هد 3
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AE EEجو ین دیا ردلعاف سا ند تد  

 | ردهسانعء كمروک نعهتسمو هب رک ییهشسشرب هد رعو رد هسا |

 یلیضخا 39 هک رد هل تله هنو و لبا دن دش (ره)

 هتک زبدو هنس یس ک هکر و د هر ريق شوک و نوتلاو ردیعو ییباک

 یکی زاوآ عابسو دعر رد هنسانعم هزاوآ بی . مو حق روفو رردیا راوتسا |ا
 ۱ كاا رخ و رود هب هک علاط دعسو تکی هدشزو تا ( ت تاره ) ۱

 را ردبا حج < هرزوا دالب هلج هل-,:هحاوه لاد-:ءا ردرهش فور ەد

 | رلردلبافالتخا هدنتیقح كلوب ر دجاغا لئکیدوپ هدننزو سالب ( ساره) ||
 روند هج ا لئکید قاطع رلصءب و ردکلنکید نانا واره كوب رلّصءد ۰

 | ناب وبد رواوا یرغ یک قبل ردره ییاکیدرب یحاص سوداقو یدید |
 ند-یساره ه:سانعم کالب رولوا ردصعم مسا ن دندی-ارهو ردا |

 | (هساره )و (ناک دنساره ) ردنود ندفوخ رد هشساشم كملکاب |
 قعک وذ هدشزو شاول (شاره)ردعار هلبامسک ( ندیساره )و |[

 قعرفشق هنر یر یراکب و ؟ هدب رعو رد هتساتعع عارفتعاو " قو

 | ردنفایخد شراره هلبار هدا ز هداوا یاهوردهنسانع» كءردشکو دو |
Jلا هبام هک رد هئسانعه تیغاعو تەح هد؛زو داسر (دناره  * 

 | رده انعم هرورضلابو دالو هلا ( هنا ره )و ( هخاره ) ردوهوه

 | ادا هلبا لاح لک ىلع هد رع رد هنسانعم هغدغد ی و كش ی و |

 بسامهط 4: هدحوم یاب (بساب ره) رد هنسانءمرادیدب و رهاطو روالوا |

 هل-ءسراف یاب (نابساپ ره )روند هنب رپ ره كنهعبس تارایس هد-زو

 هلا هاش یات (زوتره ) رونلوا قالطا هلارابس عوج هدنزو ناع"آ تفه |
 | رد-یلباقم بذک رد هنسانعم قدص و یرغوطو كج رک هد زوزو ره

 | ردیسا یهوآ م اداب عوئرب هدیرعم لها تغ | هدننزو ناجرم ( ناجر ھ)

 لواروغارمب نک 3 بوت باود هدرل اط هک رسنا كمادات یبآ

 تیز هدب رع رایج تاب یک یاب مداب بوروشود یراکدرکچ |
 ردرتتوم هدعاج تب وتو عفان هس رغآ لپ ردغایو یراک دد ناجرهلا |

 || قلناش رقو سراق همراقو شروم شراوردندنلسف عابا (ج رم جره) |

 ۰ (دره ) وواوا هدر هکر عمو هد سل نیا رد هیتساتعم قاناعش قو :

 راربد واح هدرز ES ردند-ءعاونا هر ول کرد هو رز مسا هار جف



> ۳۲۸ ۴ 
 حس _ ع سس -بسم

 هزوم مس (هزورره) رارید جاغا یراص ه دکر و رفصلا قورع« چ رک

 هراکذاو داروا نالوا هیعو و رد هنسانعم لصاعو هددمه هدشزو

 هدوهب و ثبع هکر د یف هزره هدشنزو زر (زره ) رولوا قالطا

 قاشکب ( یا رد هزره ) روند هد هلوکوص تعفنء ی و رد هشسانعم

 هن نسرخ كشا لوا (دزد هزره) ردهنسک یجب وس ینعیب و هواب و
 هزره ی الء(هزره ) هیلوا رار هشدار, اعطق لام ینیداروشوا هکر ونبد
 كمروا ك وک ند سال ردرمضاح یهن ندند-بال یالم رد مول ەم
 لاتمعتسا هدکایوس لئاطالو نوو هطاغمو هعلمل ازا رد هسا لعد

 هوس زوس هنالوضف شوب یلاو هللا مالک طلخ یالم ,زره هلّملوا
 ردهتسانعم تناعاو دادما هدنزو د زر ( د زره ) روئلوا دارا هدنعقوم

 (رتخدهسره )رود هجاغا كج روا هلان فقس هدننزو سر ( سره )
 رعت شحذ هک رد زداب جوا نانلوارعبعت شعلا اش هدندنچ یلاعس بطق
 (عون دسره ) ررید رکید هدیکرت هنعوج رد هدنسهباب لزدلب ترد نانلوا

 رد هست الفا هک كن هعسن ءاب ا ردناویحو تابلو داج هک رد هللث دیلاوم

 ردرنثلوا نوک ندنحاودزا ردهعد را رمصانع هک هلا هعد را تا هما

 ردوا قشعرمص هک رد هقشع هلا هجم نيش حو ار نوکس ( هشره)
 یادغب هکر دنامط رق هلباط حف ( نامطره )رارید نیکاسملا لبح هدب رع
 (نویلوذره ) رد هطاتح نیکو وود عور رواوا هدنراارا هپ راو

 یراکدید هعدرام هدیکرت هکر دربنسس مسا هدینانوب هدننزو نوب روجف

 ( سولقره ) ردکلهم یب هلهک یسهحارراربد كلا ماع هدسی رع ردنابت
 ید هولفره ردعوو ندیرب ءایدنه هدینانوب هد-زو سوردنس هلق ای

 (هراکره) یدید رد هبعصرف رابضع و الخ وا راضعب یو راربد

 هدلوفرپ ررروشپ ماعط هدنحا هک روند هکلوح شاط ه دشزو هراوهک

 یییاولح را_ضعب رر آرب ندننالآ ییاولح هدنباوررب و ردینارق یاولح
 نالوا حط ماعط هدنجما قلطم هک رایدید راضعب ورلیدلیا نی هلبقوا
 -(نکر ه) روئلوا قالطاهراکره هده هنسک ندیا طالتخا هشدارهو ردقرظ

 هشلمهو رد هنسائءم اعطو نامز ج تو ج هل سراف كا مک

 رد هسانعم قااحو هدشزو مر ) مره ) رد هنسانعم یقناو لصمو

 یانو هاشدایر و ردیدآ ه-هلقرب هدندو دح رصع هلي مط ( نامره )

 + ردیدا #
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 ام ست ا اض ج ا ا

 لا هلو ( نوئره) ردکءد درک ره هد و یهکهک ( یههره ) ردیدا

 تنولمو تااتخو رد NR داس دو لدو وک هدشزو توئرف

 ۲ زرد هذلوا .دندیق ماقتاو قع وط تو ادعو نیک ,دیلفورد سام تدسقمو
 ینرورینص نداهاق روند هنن ی كنج اغا دوع هللا هم ھم دکرح هوره

 لوب راردا خوبط» راتو یک جانا دوع هنیعب و رولوا لئام هب وراص |
 لاهرف هلو رکو ار نوکس ( واس دیره ) رد هذا هدهلاثم كنس تیتفئو

 بادآ ریسمغب مان دابآ هم ثوعبم لوا لا هم 6 وا
 رھ (رنره) رار د یدابا فردصت هدانا یرادلاهجو تطاس

 رد هاا هرو ءا دلقلو صصخو نيعت دتغل دنزاب و دز هدشزو

 *الثم رد هتسانعع صوصخحو نییعاو ردکعد نعت بحاص ( دن "نره )

 ربنر هارن الف بحاوم هدرب كج هد مدلبا نییعت یتفاظوو بجاوم كنالف |[

 رد هتساسهرداهب و میش هدشزو ورس (وره ) رود مدرک ۱
 فا لاه روھط ( هکناوزه )رد هنسانعم برضو قەروا هد رعو

 ردنر ۶ نانلوا مضو لراعو صب ره هک رد هنسانعهم ناتسراءب هدشزو

 و هناور ( هناور ه) ررد ءافثاا راد هدب رع روند ید ناغرا

 رددآ خاطر و رد هئسانعم تذاو هعکشاو تب وءعو رد هتسانعم دکناوره

 ینه رد لوغیسا مخ هما ءانثم یاتو هالوهح وأوو ار مع (موتوره ) |

 كمرب ( وره ) رارید جد انوطقرذ هک رد هئاد یراکدید قی راب یراق

 مانو رد دازرا بمر هدنزو موم ( موره ) ردزپ ور و رمسخ مان هد-دنزو
 ( لهور» ) رد هش یرلکدد عدر الاح هدندشع راضع» رد رهش

 هد زو تش رز ( تفهره )روند هئس هصوب صوص هلا هلو ھګ *هک رح
 ناوسا هعانط ص اواو یو اه رز رو زو شا راو نوکزود قلطء

 جاد فسا همرس هنوکلک هعسو انح راذوب هکر وند ه هن د ید یراکدزب

 لاخ هدندنعرلصء» و هلاغ یاب هدندنع رلّصعد ردقرو نوتلا هک كرز

 ردر هطت نالیوف نادنرز هش رزو اصاج ندهعرس هک رد_یضراع |

 رواوا ری, شاد قاذا هکروند هبهدانز نادند هدخزو رایغا (رابره)

 (رب ره )رولوا خد هدنانا رر و بارط طا «دکع مب رواوا هدرانآ اب نکا

 | یحدبا ردلسءاف ما ندندرک هک رد هنسانعم هدانک هدننزو رب رس

 | قازصو كعلسس لپ وک هدب رع هلو ردم یاب و رد هسا ەم یهلق و

UC. EEF ECF 



> 
 رد هس رلانعهقاعاط هلیعاریب بوب رود قائواو كمروک هب رک یهنسار و

 یک یزاوآ عابس رونید هزاوآ بیهمو ڈرو هلبار ددشن (نیهره ) |

 هلکسنا رانا وح هک رد دکر (ره) (ردهدن کد هروسکمیاه یا باب )

 (ءره) را رد ید ه یدک و ردع“ یراټر هدب رعو راررغاح نویق
 هب یعاشا ۵ نسارپ و رد هنسانعم كاکودو كک ود هب ياشا هللا دیدشت |

 رهشرپهدناسارخ هلدیعص و رواوا هباکحندنزاوآ نالوا رهاظ هدک داکود |
 رد هنسانسم کالب هدننزو سارک ( ساره ) ردفورعء هلکءد تاره ردیعما |[

 عقوت هکر د هنسانعم وڌ روق ےل و سرت رد هنسانعم كملکلب ندیساره

 ا ارا لاسمعتسا حد دلع وق روق سا رهو ر د رش |
 لف ندندیساره سارهو روناوا رییعت هللا ههر اق ندنآ هک ردهتسانعم |[

 (هساره ) رد نابناتو ناراک مهر و نابقت» ( ناک دنساره) رولک ها ا
 یراکدید قوب وا ةصاخو رونید هنلآ قج هدوق روق قاطع هلدس حف

 ر روناج هک ان راردبا بص هرحما تاعور و ناتسوب و عاب روند ههنسف |[
 كلا مهوو كماکلب ( ندیساره) روند رادح هدب رع رهدیک بوکروا |

 هک رد هنا تعما وشاب هدسوح هلان حو ار نوکس ( دبره ) رد هن سا -:هم

Nردنا تعودح لصفو قایضاق هدنرلشام تواوا دلم  

 هبهدکشقآ کاح هدندسنع راضعب ردهدنلازم سویقسیو كيرتاپ هداراصت |
 رد,دآ دیهر هدعدق هل اف رمسک و ار نوکس ( لةره ) رووا قالطا :

 هنیواهاشداب ورقلطءهدفاسهداوفرب ردیجم!هداشاب ر ندنراهاشدای مورو |
 ردیمور هرو نه تغاو رل دابا قالطا هرم هرکص یدیاصوص# اع

 ردیدآ میسظع رهدرب هدتسحاوت ناحرح هلو نوکسو ار حج( دز ره ) ۱

 تاب وح هلا واو مضو ار نوکس ( لوره ) نمرو تیک ندنرب رب الصا |
 ریش هلبا قجروب ه-جرک یی هلغوب رار د ید کالم رد هلغر ندنسهج

 هدررابد عرب ردهل-۶ ناناوارمبعت هلروه ندس:عوت قحرو نکلژردنا

 رکو ار ف (یوره) ردیفرګ لوره هلروهو ررردب «روکوا یخدینوب |
 ناب رو ردنوحا تا ءا ردگعد بودم هش رهش تاره هلا واو |8

 هد هجاب د هک هت روئلوا قالطا یوره هنعونر ردعو یدب هک نديسراف

 (وب ره ) ردیرکید مان كنب رهش تاره هلباررمسک ( یره)یدنلوا رکذ |
 هن رهش تاره هلتست ءاه ( هوب ره ) رد هتسانعم یره هدننرووب رغ ۰



> ۳۳۱ $ 

 هشحافو روئید هی ها صااخو جارو رد هنسانع صوصخو بوس |
 ۱ ( ره ) ( رد هدنرک ذ هم وعصم یاه لات باب ) رووا قالطا هد 4 یا

 | وقروق هلیادیدشن (اهره) رد هانم همقلاق ندنرب هلدهوو كماکلب
 وا رد هنسانعم قلوا ناشخ ردو قماردلب و ردهئسانعم تشخو فوخو

 | ار نوکس (كنب ره ) یکیراوآروناج یجنر ررید «دهراوآ بیهمو |!
 هدنس هرن هدنسهرآ رانیک اهدا راهب ردنابنعونربهلنک اس نو واب فو
 یراهناد هدنلکشیادغب هرات هاد حاعر هدناو رولوا ییا. رو یلهرطنک

 ینابنوب ردغامد لالتخا ثروم یسهداب رو رد روعش بلاس یلواتت ردراو |
 ارنوکس (كره) ردناغ قلوا هلوتات نکل راردبا نایب هلبا قومار هحرک
 نوکس ( سامره ) رد هنسانعم نیتشاشو لاردا یب و قجحا هلیسراف فاکو

 هلع ناط E لضمو رش لبلد هک رد هنسانعء نع رها هلبار

 ندهبسعسروهش هلو عضو ار نوک ( نمره ) روئاوا قالطا هی هنءالا |

 نیت كیک تاولاک و كا رفس نوک لوآ ردیدآ نوک یلوا ۱

 تسشع : كل اصو روما نالوا تایعوقو هدمود رع موب ردیدآ هتشرفرب و |

 ردراب دنفسا ن حه نا مانو ردیپسا كر زدلب یزتشمو ردقلعتم اکا کک ۱

 هالادواز نوکس (د نمره ) ردهنساتم باب رالا برو ردناورشون ناو |
 ر دقلعتم هن زداب یرتشم هکر د,یسا وک يو ره

 هدئدافتعا نایت وب و رد هاد ره هلی مضوار نوکس ( سره)

 سالج رددآ میکحر شعلا دنعو ردیعما مالساا هيلعربمغب سد ردا

 لزاس ناناوا ريحت هتوغال هک رد هتسکرب هقذد هداوقرب و یدیا ردنکعا |

 سب ردا یر ردیعسا مدآ رفت جوا سمره هک رایدید راض و ردیعریخم |
 تاذ یرل-تهح ننطاسو تمکحو تو. رد مالساا هیلعو انين ىلع ىن ||

 رد هس دنهو تثیهو باس > هک هیضایر مواع ید ا عمتح هدنرل شن مش |

 ثروغ ایفد رکاش هکر دییباب سره یسدر ورد رالاعرا كن رایدسک

 هک ردلوا سویلقسا درک اش یسیشچوا ردتمکحو دادعا عماج ردیکح
 سره (تسمره) ردب وما ڪا و بط یدبا تقو قوسایف

 رهشو رددآ روهشم رهشر_ هدتزوزوش ( زومره ) رد هشساشم

 هکو یزاغوب نمره ردهدزاغوب كج هدیا روبع هدنهرح ندنزکد هرصب

 ك رهورد E ET ا خاروس درو هرص )کا )ردت و دا



 1 تیهمزا 1 هدرو ت رسد ) 1 ره) یدوارکذ هک رد مک اعم ر

 ۱ لص 1 حس یاز ناب یک دد ( 2 یااوا روناج یجرب رد هت سس

 یاهلوا بان رداجشد قباکو تغل نکس ی رک: هدباب ییا هک رد هدر اھ

 درع كب نددادعا بارم هدئنزو راهب ( راره 1 رد هدنرک ذ > وتو

 لرد بیل دع هدب رع ردا یشوف لب و روشد فلا هدب رع رد مسا

 رربد رازه واد الاح ردیدا نوب وا یجدرد ندو وا ید: كل درو |

 ( بسا رازه ( یدءاوا رکد تاعقدلا یا ید ك توبوا ید درو 3:

 ۱ ئا ) دسر اره) ردیدآ دعاقرپ ندننافاضم ناسارح 4]-.س راف یاب ۲

 1 لوء هد نانو و ییاع لەرح هك رع ندنعو لبسح نادس هل یسراف

 ۱ قروو رشک یرالادو رد عارزرپ ردنایت نلسد ثالرژوا ینحرف هدیکرو

 ۱ رادمرب و عالضالا ثلثمو رودم قالغ كل: را هنادو لام هو ود

 هد هءلارو دنا روا وا لث یسهحارو ردو لدرخو نايس یو یر ۲

 1 روا وا اک ندان رد هل را تعا یسرشک تعش نیتسآ راه دات 9 راح ۱

 | رربد درک رارهو ناشج راره ردا یارک ات( ناشفآ رازه ) ٤

 1 ( ناراره )ردفا یرلک دید حالوق كب و یلک نرواو هدأ 0

 رواوا لامهعتسا هدمدنعووم را رهو ردراره عج ادودش هدن رو ناراهد

 1 (زب رازه ) روند بیلدتع هدس رع رد لالب ( "راوآ راه )و (اوآ راره |

 2 یهرافیاب (رتش رازه ) ردیدآ دعاقرپ هدنا سارح لباب مص

 3 ندهد قآ هک ر دنا ناب هلا لبئرح قو ر دیدآ تار یاود هل اس

 مظعا رپ ( هات رازه ) راربد یوا نارافیح نالب دیکر ردند؛دوت

 ۲ راوط هکرد هنس نالواریمت راب قرف ( یو رازه) ردن دزرلسا

 3 ناش راره )روند هنامر هدب رع رارد یجد هناخراره راعی>ح هلیس هنکشا

 نالوا ناطرس هد رع ںی راره رد دن یادم ناتتسفا رازه

 ققو رک دو یا قدنف ردا روهط علم هقرا ارا كناساا هکر دتلع

 یک یراقان ج هدنفارطاو قر یول ردا روهط ها یرغاردشش

 (ناتساد راره) رد اهن یوت رازه ( هلاخراره) رواوا یر رحط

 1 را ره ) ناخ رازه )روند بیادنع هدب رع رد للى ( ناتسد رازه ( 0

 ندر كر کود هق رخ ناشد و رد ?2E) رازه )رد ۵ ام ناشوا ۳

 هل راتعا تکاوک رواوا هاك ندناعساو زرد ید یھ رازه رو وا یساع :

 EERE OEE رم رد یر تک

 ٭ داره #۶



# ۳۳۳ $ 

 هدالضفلا د و« تغلوب هلاه یسک ( نه اره ) رد جف هل ( كازه )

 تشهدو مهو هدنس هه ج اوم یرشکل ن د روطسم هدنس هریو یسراف

 یرابارطاو تکرح هوایرب بوتلاح لرخسع هدفاودروا هل یقر طا

 زد هو GS) هک ردد وس ره لا اهو هد دانا رکو ردح ورشم هل رسا نعم ۱

 هب ودا یسهیاخ ردیدآروئاج یراک دید زدنق هللاد نوکسو از * ( دزه )
 دک رد او رسد دنج هل. راف قاک مع (دنک دره) ردند

 رديه نامزره هدنئزو نامرد ( نامزه ) ردند هب ودار ديس هباخ

 ۱ ناجیع (ناوزره )رد هدسانم رادو ۳ “هد ذرو وطو (و ره (

 هن رخ (هث زه) روند ناسا هدب رع ردهنسانعم ناب زو لد هدننزو

 یفرەمو ج رخو رداع ناناوا عضو دوعنو لاوما هکر دیفدا معوهدننزو

 (ردنرابع ندنسهر زور كدالواو لایع هکر د هانم هقفنو رد هتسانعم
 ودر د وع ے٥ یره ینا باب ) رد هثسانعم مادمو لصتو هتسوب و

 رد هسانعم قجاو هلاورد هس انعء نو زو تشاد و تشز ( كلاره)

 رو وار3 لاصو وا هلآ ههرا توت ثا ,زوسره هکر وند هده هسک لواو

 غا چوا هداب کیا هکر دهدنسر اه لصتم هبیسراف یاز نایب یرکس )
 هدشزو راسا (راهزه ) ( رد هدنرکذ هحوتعم ناه لوا تایر دل

 فاعو ٤ ی و هک دالربق EAE تا هک رود هد نا

 رد هشساسع« ع وبطمو بوخو هدندنو هدننزوریفق ( ر ره ) نهه
 ھم وہم یاھ یتا باپ ) رواک هد هنسانعم صلو یکیاحو تسجو تد الجو
 یګزوهط)رد رد ES مود ص ر_ زه هدشزو رب نکا و ۵ 1 ردهدنرک ذ

 یار س ود> ووه با ر هکر د هدر اه للصم د هلحهم نیس نام

 ندووبحو زاس ردقرطر ,دالکش لاو هدننزو هزبسد (AES ) ردذعس#

 وخد( وتسه ) رارساط را هشت یک جم رکو حرک هرزوا راوط بوروا

 مد و قحو تسارو یرغوط هلند واوو رود هلک درکح هوي هدننزو

 قالطا هدویایشا تفیع> و رووا رە 8 ییددلوا هک رد هد ا

 مات هدسنزو ناب وع ( نادوتسه ( رد 9 قرن -و رعهو رووا

 ےکح ردا زد لوا هاشدار هکر دنالع هما نارداحب را ءاشداز

 رد هنسانعم لدرکح هدننزو هتسخ (هتسه ) ردندنرلحادء كن آ نارطق

 ( قسه ) ردیلباهم مودو هک رد 2 سا هه د دحوء ا م ۶۵ و

 سن سس
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 ردنفص ماف ها E نالوا رأو 0 رد ةف ge قلراو هدخزو یسه

 قالطا هد هب هنسک نالوا یباناودوجوو یفلراوو ردیفدا مدوجوهدب رع ۱

 هب وهو قلطم دوحو اشا درک ت ۳ هل و قیقح لهاو روئلوا |

 ً ردا داکنا تا دوحود عیج هاش ناو رد نیعلالو او بیغلا |

 ردوص دم هلتدورپ رنات هک رد اسا: م و زوب هلذس ف (رسه ) 0

 هدعرخ دزکنآ توروآ ندشعاقو ندزاس ردعبطر یع) هدزرط یو

 رف ( ریسه ) ردا هد هل بس وکو رار د رت کا نت رارسوا هغ

 هک ردهدنسراه لصم a دود نیشناس ینوا) رد هتسانعف مسه هدننزو

GUITARRA 
 هحوت قم یاه لوا تای ردلیس» ی 2 اکو تعل یرک هديا حوا |

 (ناتب تشع) ار ک تهتم (غابتشم) |
 یاغا دوع رلّصع» e ار ( ناهد د )رد ةا عا تنه |

 هر ِ و رخ( حج فردی وک هبایزابخ شءد یزابخ راضءب و
 ٣ ک ردرلنوب هکر د هیاع نارخ چد یر كنهب 2 ت

 ج e با يسا ا هد ج ک درواداب جک سورع ۱

 (یو ام تشه) یدنلوارکذ هد رالحیعوهردراب کر واداش ےک ارمطخ ۱

 هب ا كالذاو رد تشهد تشه (رظنم تشه )و (یع رم تشه) و :

 فالف ےہ رم تالف یش كالذ لحز كلف حوربلا تالفروناو اق الط اید |

 هللوهح یا ( شب وتشه) ردرق كالف درا طع كف هرهز كلف باتفآ |
 لکیه تشه) ردنایسراف لاسر هک ردعد ٤ م هسجخ مابا ساخ :

 302 نوک ( لفعشه ) ردهناع تانح هک رد تشهب ۳

 هکر دیسا ییارهک ؛لدرز هلبا دینات یاف عضو یناتح یاب نوکسو اف رم

 خرچو یناهلس رهم هکر رونلوا ری. لقاقش ءابطالا نیب ردح واه ٠

 (دتنمونه )رد هات اوت یو سلفع هدشزو كالب ( كنش ره ) 1

 ۳۳ ونورا رخ (راورشه )ردرو هش» هل ۱

 ۳ اب تا هل شش نوکس ( ده ) ( ردهدنرا د هروسکم یاه یا باب )

 i TO TEE 9 بد رود اصو ر

 ۱ ریەتاب كلراصخک هکر د هل انعم ناشفارب , هلغ هددت زو كسخ ( كسه )

 رررواص ن ھ رخ هلکنآ ۲ رولوا ییاص ْنوزواو هدنلکش هک ردنآ یرلکدلی

 ۰ رد هت سالڪ نيطو قاب و رد هنا: هم تاهذو تع ؟ (( شه ) ( ردهدنر 3

 ردفا تداغد هدناوسش نابل رشکدو هدعاج تب وقت رر د جد کالذ :



 سس تست BE E O ERB ND ES PEE حس عع____

5 ۲۰ 
 رولوا مادرم و رده را و2 یعرد ءااصو قاقراصو تمرویلاصو |

 ۳ ( ندیشه ) ردا وععم مس ند نتشه هدشزو هتشر ( هتشه (

 ) ردهدنرکذ دمو یاه ث ا باب )رد هسا ٠ نی نه هدنزو

 داکنا رول وا رمعت هلبا میم ندنآ رد قلخ لقع هکر دیغفم شوه ( شه )
 تومو رد هسانعم ناجو حورو روتاوا قرف ندررض عفو ند رشرمخ

 هک رد قلصیص هدننزو تالاب هلرسراذ یاب (تالشه ) رد هئسانعم الهو

 یربصانعا هدایزاب و یکیا ( تشعو تشه ) ررالچ هل رارغآ رزاب رویک
 (وشه ) رد هس ود روا تاح ان اح هللا تاقوتو همردسو هلس هن رب

 هقن الر و هعلق و رد قاخ له E انعم شوه هلیاواو دمو نیش ےض

 | راهو تریصد بحاصو لقاع هلباواو ( راوخه)رد هسانعم راصحو

 رد ۳ ات نیهدو كوب و لود تحاص ( داهوشه ( رد ۸ یا وه

 رک رده دع“ راه لصم هاف ناس یگرب نوا )رد هنانعم ر اوسه ) راویسه)

 =a وهم یاه لوا باب ردلعّتم یاکو تا زودط نوازو هداحوا

 یهاکزت ههلوج عل رد ا هالوح ) اک راک كفه ( (ردهدنر ذ

 جد هفت ردیغا رط ههلوح هک شعار فت هلبایهالوج *هناشرلضعا

 هدب رع رد_يسا ددع ید نددادعا هدزو تفر ( تفه )روند

 هک رد هرارس دوس (ناتخا تغه) رد هع.س )القا (ءااٿفه) رود ومس

 ( تشک داتفه ) ردرفو دراطعو هرهزو سو ے رو یر شەو لز

 ردن راشا هلو ض رم وارد شع نالوا ضراع تاج ناویح هل اک مط

 یروھه دھو هوع.س یر ,هشا رواوا تراشا دنا رد کا شع و ردب رارباسو

 رد.سادعام ڭا ۳۳ 5 هک ردنراشا هلم ییا س ج : ورد هرمنع

 یکاوک ( اهدژآ تفه ) ردتراشا ھ٥21 "یکیا ش 5 : ( شک ودو دانعه )

 هک ردضرا هقبط ید (لصا تفه) رد دعس الا E ته ) رد هس

 ردهافط :مکیدلیا ردا وارد الا ) ناولا نوه ( رد رات ندیلقا ید

 | قاب وزوطوتعا یدبا وارد یدی هک ردتراشا همالسلا هيلع یسع او

 | ءاضعا ( مادنا تةه ) ردفورعم "هربس هکر د هرو غاب و لاب و هکر سو
 هدن د:عرل صدد و ردقاا یکیاو لایداو نراقو سکو و شاب هکر د هعبس

 ندا قتلوق هد فرط نالوا یرلکک وکبا هک ناب یکیا و لا یکیاو شاب
 سس
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 یاس ا هدب رعو رد وءهع ِ E2 تب ھن راکک لب

 نت هکر دن ردا رع یرمط هاش رعطو رولوا ناور ناو ِ

 یس دع هر هدعم و هب رو هد قارح هکلب ورد هشام هراصدا ید لوا

 قرع برع ءایطا رووا ریمعت یرمط ند هکر دراو جد رمطر و ردراو

 ته ) رد رمط نالوا هد هنروا كرمط حوا ماو هدلو ررد ةویحا :

 هت درد ردنک وک ید ه دنقر ظ یدج رونا وا مسار A هدکرت 2 ر |

 قرف رار د شا ت اس هنیحواو نوڪ! داوا لکشلا علص رار د ش

 ا تراز ریزلقاو هدنروص ریک اند ند هی>رر روص رر سن 3

 رولوا هاک ATE ید و رولو أ كاعد ت ید كنروا تده هةوا

 ( هلآ و ai1) تفقه ) ها هرحش فد خرد دعا جد ارد وتفه

 ( واتفه)رد هعسلالقا (مابتفه )و (ناوب | تەھ )رد هر اي فعبس یک ا وک |

 رووا قالطا هده دعس الفاو هعیس کاو زاكات تفه)ردهرایس دعبس

 رد و نانلوا رمیعت رکیدب هک رد هنسانعم كنروا ته ( ناردارب ته )
 1 ول رکلواو ردیک و 5 رح ید ینددلوا یواح كرکاوا ۳

 9 ید نالوا هدزوک ( هدر ته ) رد هدنناهو ؟ كنتروص

 نیہ اھو فوغ بصع ردوواٌ ندفوعح بصع مّشح > مولعم

 رواواهداذک هک بصعو ررواوا یک نریم هناخبولک ندسءامد ٤

 هی الا هقبط للرب یر و رواوا هوم هرژوا یلکش ك.صع رد هدنسهروج :

 ندنسهعبط ییا كناشف یکیاو ندنس هعبط كفوحم بصع هرکون ردیک ||

 لخاد دعط لوس رد> راخ یبواو لخاد یبوا رواوا لصاح هعط كا

 رددافشو باص هک رد هةبطرب ون رار د هدب رق هقیط اکا ردیقالم ریطع رک

 ندنو رد چشم اکو رداصتم هر هعیقر ءاشغو لسخاد هک هعبط یکیاو

 a هعبط وب ررب د هیبثع ءےھہط هل وا هدنتنیه بثع هفط نالوا حراخ

 ند ه.ش لوا روت کردیا قلخ هد ۳۹ ینرض> العو لحقح هدنطسو

 نیعلا ناسا اکو روث روک هدناکش ا هح هود كحوک ندکج رم رواک

 هکر دفوح تبصو ندلخاد ؟هسع.ط راز دیار عل یج زوک کو ررد

 ندو رار د هیکنش کو رديف لو هر سم ؟هتبط 1
 ۵ و هر هبط جراخ

 < زرد #
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 تب وطر نالوا هد هنوبکنعوب نوڪغ دلوا هباشم هتونکنع من زرد

 تبوطریرغا كد وحم بصعوردزرح ای ناب ۵ھ دد . تبوطرو رد هر دلج

 هداج رولک هب هدلج یرو كلو ردسناروو قار ی ؟حاحژ رد دیجاسژ

 كن هعطو ردیطا هدا زو ردشداوا قار یک هلاژ یهجو كنم دیسک

 | قریصب قناناج نورمب و نورد نوعا نوسلوا با = رسب رو قد. طل
 كناقطو تاب وطرو رد. دلکش هصس ضا تب وطرو و ردشمروب قاخ

 هکر دوم کلم ینالوا باص ندرانوب و رد فو مضغو رد-فیطا عوج

 هطاحا ی هینرف هقبط ردنداشغ نالوا هدوعک حراخ ی رد هعباس *هقبط

 یدب نالوا هد زاسو رو:)وا قالطا هدر هعس كالفا هدرب تفهو ردا

 (كرب ته ) رد هعبس كالفا ( قرا درب تفه ) رونلوا قالطا هدر
 یارب ید ردناش یراوقد هبالوف ندعو ن ی دوس هک رد نو رزام

 (راکرب تفقه )رد دوم ه افسسا ضرر یدناوا ه. ف هلا وب  هلءلوا

 هعس الفا ( تسوب ته ) و (ناش تفه) و ) اب یه )و
 رد هباک ند

 عفان ۱ ردرلق رش تاذ ون هکر در اشا ههعبس هعا هد ارق ع ( رب تفه)

 ه یعاش ماع نا 4 یرصب و رع وبا ۳ یک ریشک نا ۲ یندم
 تفه) لادن هللا مهجر یفوک یناسک ۷ یفوک رج 7 یفوک مصاع
 ردندآ باکرو روئاوا قالطا هد هیهعبس بک اوک رد هعبع القا (رکب
 ۴ انیلنکم ۲ اصلع ۱ رک رد نارضح فهک ناکا ( نانت تفه )
 ورد هک شوطرص ۷ شوئذاش 7 شون رد ه شوئرم ۽ انیلشم

 نانلوا رهت هللا لاحر هک رولوا تراشا هد هب عبس رایخاو ردناب وج نالوا

 داتوا ٤ رایخا ۳ ثوع ۲ بطة ۱ ردرلنو یعوم#ردهارک تاوذ

 ىلا زویحوا بیغلا لاجر ءهل- ج ردیتارضح اب ۷ ایت 7 لادا ه

 رد ده رب یزویجوارد هست رع قلا یوجخو رد هشرش تاوذ رفن قلا

 معآ رند هکر ددې عرب یسیدب و روناوا ربیعت رافرق هکر ده رعرب قرقو
 راجوا هک رد هبت معو قواو روااوا رببهترلشب هک رد هبن عرب یشب و رووا
 رظن مطو» هکر دناطقالا بطق ترضح یساوش» كنهلج رونلوا رمت

 رد مع دسخج خورو مظعا مسلط كالاعو یعالا لوسر "دفلخ و یهلا

 تەھ )و (خرج مشچ تفه) رد هعبس كلالفا ( نوکیارنسح تفه)

 | دود هکز د دعبس نداعء ( ن شوخ تّعه )رد هڪ .دن تک اوک ( سارخ مخ
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 ( لاح تفه ) رد شموکو رقاب و یالفو نوتلاو نوشروفو اینو حورو |
 | (روهلحتفه ) هلبراتعا هعبس مانارد هدنعقوءلاح هحهو نامزرهو اعاد |
 هکر دذرح یدب ( ییآ قرج تفه )یدنلوا رکذ هک ردٌنیع هدر تفه :

 | فاق 6 هلحهم نیس 4 فاک ۳ هبج"یاز ۲ ےج ۱ ردنعیبط ییام |[
 | ( یشتآ فرح تفه) ردیرل-فرح ةه طوق یاظ ۷ هش یا ٩
 ۱5 ۷ هه نیش + اف ه مع ۶ لهم یاط ۳ اه ۲ تلا ۱

 هددیوت لع هک ردیفرح المتسا ید( ءالعتسا فرح تفه ) رد هطوقنم |
 رواوا عن یه هب العا كح دک نیح ناسارودلواریبعت هبلءتسم قورح أ

 هب طم فورح هرنولاط 2 الت دا ص۳۰ داصت۱ ردرلتوب یو |[

 یاخ ه رواوا ق.م بونابق هرزوا جر هدرلنو ناسا ارب ز راد ید |
 نالواتعمطییارت (کاخ فرح تفقه ) ردفا ۷ ه2 نیغ 1 هیچ |

 ه نيڪ £ مال ۳ نیلحهم یاح ۲ لاد ۱ ردرانو هک فرح یدب

 یاب ۱ ( ییاوه فرح تفه) نيچ نيغ ۷ اخ 1 نیتلمهم ءار
 | ەت داض ٩ هلمهم داص ه نون ۽ یناتش یاب ۳ واو ۲ هدوم |
 | مدت مادنا تفه هک كن هعبس ءاضعا (تیاکح تفه) هلمهم اط ۷ |
 مداخ لاو ندب ماوق بجوم شاب الثهردنراشا هنلاوحاو صاوخ روئلوا |

 رزق هدهاشها ره روط> هک ردنراشا هد هتناکح یدب و ست قلوا ندد

 | ( نوتاختفه ) ردیا رکذ هدنس هس موح مع یماطن حش راو دا لقت
 دوب ( سوکر اورخ تفه) رد هعبسكلالفا(سارخ تفه)ردهرایسهعبس |۶

 ۱ ردرلنو هکر دسنطاب وضع یدب ( هش رخ تفه ) رد هعبس ناواعم ۱

 رکو ۷ قالط ۶ دوا « كروب + رکج قآ ۳ رکج ۲ هدم ٠

 زدهعس ناواعس (ارمضخ تشه ) رولوا تراشا هد هیفعس كالقاو |

 روج طخ ۱ ردرلتو هک ردطخ یدب نالوا هددیشج ماج ( طخ تفه)

 | طخ 1 كشا طخ ه قرزاطخ 4 هرصب طخ ۳ دادفن طخ ۲

 یدب و یدل وا نایب یوم هدنراهقوم رد هشیدورف طخ ۷ رک هساک |
 aL هک رد-تطاب وضع یدب ( هقیلخ تفه ) رولوا دراک ید ندهلقا |

 r رکج ۲ هدعم | ردرانو ردحوتفر حور "هفیلخ هدعلوا ندب ماوق :

 بجوم یر ره ردكرکوب ۷ قالط ٩ دوا ه كروب ٭ رکج قا ||
 ا حور ۱ ردرلنوب هکر واوا نراشاهدهب هعیس ءایشا ویشاو رد دسح سدع ۴

 ےک



 هک ۳۳۹
 ۱۳ تست تست اس دات تن ابا اهن سا تو تن است سیتی حد سد حس ته تست

 2 هک یاوی> سفن روژلوارب بعد هلا باعلا مدندنآ رد ه-ع4* هک یناویح ْ

 یاوبح حور اکأ هدک دانا لع هدیلقو ردبلق یبش رد رهوحرب اهناذق ۱

 هدک دارا لع هدرکحو زرد یاس حور هدک دابا لع هد-ءامدو رربد |

 بودیاروهظ ندنوخ هک ردفیطا را رب حاوراوب و رد ییبط حور ||
 تودو ینادز رو هدغامد هکردل ست ۲ ردا ناب مس هرزوا نیارش |

 دادعتما نالوقعم كاردا هک ینالویه لسقع ردراو یمسق جاقرب ردیناسف |
 لعفعوردفرلکت رادم هک هکللالةعو ردوب لعع نالوا هدلافطا رد صح 1

 اردا هک دافتسم لقعو ردطابتتما "هکلم ندناب رورمض ینابرظن هک للاب |
 شب وردیسهکلم قلوارضععسهو رمضاح هدندنع تاب رظن هلج یکیدلبا |
 ۶ روئلوا لاردا تارصب» هلکنوب رد هرصاب ۳ هک رد هرهاظ ساو> |

 رد هقتاذ ه ر دممهیطا رديت روئلوا لاردا تاوصا هلکنو رد هعءاس

 ردهماش 7 ردیامیمولح یع رج روئاوا لاردا ینایفیکتموعط هلتوقو |[
 هلکنوب رد هسمال ۷ رووا لاردا ردسوخانو ردیعهوخ هحار هلکنوب

 تراشا هده هعبس ءاضعا هفیاخ تفهو روالیب تشردو مرو درسو مرگ

 ید ند هعبس راوطاو ید-لوا رک ذ هدنس هدام مادنا ته هکروئاوا |

 ردیرب رس كلق ردسکو ک هکردردص ۱ ردندنت اهلعتم كىل هکرد هباک

 *دنارخ لاعط ار ز نوحمالاعط *هناماردلفام هناوص هجنرج باق تیاه

 هلبرارح هل غلوا حور عنعو ترارح ندع بلقو رددراب هلغلوا ادوس

 ردعاویح حور عینمروت د باق هدب رع کرد كروب ۲ ردبا دادما اکا

 فرطیشاب رد هرزوا یریونص لکش رد بلصو یو وٌصعر هدنناذ

 هکر دا و ینایلا عاونا رد -_هیلع یراسد بناجو كر هجا هحنراو هلفسا

 طب ینورضف كلقو رد رلسلا كتهمفادو هععاهو هکسامو هب ذاح

 راسانغوب ردپ سدر رول هک ر د بلق ءاشغ ۳ ردلص ندر

 ردمزال یظفح هک رد رش و ضعرب باق ارز ردیلص ندنساشع وضع

 لوا بلق بواک هاشغ هسردیا هحوت تفارب هبلقو ردهجوریآ ندبلقو

 نالوا هدکر وب روئلوا رعتادیوس هکر دبلقلا ذبح ۽ هلوا طوفحم ندتفآ |[

 یزوک باق هک ىلع یاردا كبلق یتعپ ردنریصب لع ردناق یک هطقن ایس |[

 نکاستاقاللایدل رد وبه داش فرط كيلق هک قوش « راردنآ ریبعت

 ردینایر تفرعء لح رد هعدوم *ههیطا هدملق هکر درس 7 رولوا نئحطءو



 تر
 ید نالوا هک ه دو رددیعاا لع قالا هد رقنام هک ردمسلا رس ۷

 یکاو یر هبآ لا یکیانعل )ات فک ههبجرولوا تراشا هدهب یرهاطوضع ۱

 هکر واوا تراشا هدر هیکلف سموكم ۶ھ و ردب رلعهرب شان قاناو یغاشزید

 1 هباوذ وذ ه بالک < شومرس ۳ عرع ۲ طیطف ۱ رد رلتوب

 : ردندناب راّمعا هدن زا دنع ق لها عدس سحاثشوبشاو رد دن ۷ یتایط 1

 | ترد ی رک نجا یرربت-+تکر ح زورنابش رھب راردنا ربعت مولا یناو |!
 1 هب هیکاق ترد دیعاوهو ردسوکعءو هاشم یرلنک ر حو ردغلاب هره 3

 کیا ( ناوي )ررا ع ندناروذع A هدرو تاراق اصوصخ 1

 مدد 5 2 سو. تا ردنزام سواکک یر ردتفع وا قالطا 4 فبعع 3

 یب و ولدو وداج هدقانوق یدب هدلالخ ق٤ رع نوا صیاخ ناتساد |

 هل هن-هژازاو تک رع هار دس بولآ نکو ا نااب ی رکسع وارد ره کا 0

 | رلهاورپ یب و كاج هلبا رلنوب اهتتو كن د متسر بویلیا تربغو مادقا |
 یسواکیکو لوصو هنا ردنزامو حطو یانو ید لوا لصاطا قر هروا ۳

 اکاو ردول ییلناولهد روهشمر كسر هد همانهش یدلبا صالخ

 نالوا هش رهش زد هد ور ندب هموع یصکیا زرد ید ج ناوڪعھ

 دنز را زا هدکشنآ هدر تشصا بساتنک هک ردوب یلیصا ردل زم یدب
 یناسارخ قارطا بساحرا نەز ناروت هاشدان نکا لوغعشم هاناو

 لستف یبساره) بواک هب لبا راغلبا نامه بول تونغ نغیدلوا یلاخ

 رای دخقسا یدلبا سا> هدزد هنس ور بودنارتسا ب رزق بساتشک و یدابآ

 یکیدلیا رسا «دکنج هدک داک هّلب نوحا كّعا صالسخ ن رل رب شمه
 | رد ها سم واک دزد ه- لن ور تاب هکیدلیا لاوس ندتشاروت افکار

 ا حوایرب و ردلو لبا کا یرب یدشنا ںاوج ولد ردراو یو جوا

 هکر دراوروذحو هدنس هح رره كلوب اما رد هح ره ید یربو ردقلآ |

 | یر واهدزایرب و نالسرا یر ودروق یر ردرودعم حراخرویعو ولس |8

 | كسرف زوئوا یربو رد راق رد هر نر یربو عري“ یر و وداج |
 بودا راتخا قلرطو زاید تاقسا رفاوت وص الصا هدأ هکر دلاسهود

 هدنوک یدب هرهش لوا هدسشفایق رحات كرد لالداو هلازا یراتفآو و ۱

 هب هیات هع یدایا صالخ ی رهریشمهو لٽو یهاش بساجراو یدراو ۰

 ٭ ناوعتح و



¢ ۳:۱ ¥ 
 ب س س

 رکذ راد فسا رو مسر 2 6 هک زدوب یهجو كس ویس ناونعهه

 شو راوکشوخ دا بولا ترشعناوخهدنرب ره الدا مم ید نالوا

 ناناوا رعت رکیدب هک ردناردارب ته ( نارداد تفه ) یدبا رردیا

 | ( هادتعه )رد ه-:یانع» ردار هدنتعا ره لا ءاروام رداد رد هس تکا

 تشه) روالوا بار ند هح عول یدب رد-فورعع هک ردےءاءطاروشاع

 تەھ ) رد هراس “هعس (ررد تعه )و (ردتفه )و (ارضخ رخد

 یدب ردنوکزود وارد ید یراکدنزباسد *دقناط کر د تفهره (تغفهرد

 هک كزر حادیفسا هعهو همرس انح راررب و شدارآ هلی ارلنوب ها رلاضعا

 | ید نالوا هدنانا ؛دعس ءاضعاو رد اغ هل رة رديةرو نوا

 روالوا تراشا ید هن هعبس بک اوکو یدشلوا رکذ هک رد راشا هصاوخ

 | ارز هلب رابتعا یراقداوا لءام هيلقاید و زوک رم هد هسعیس كالفا
 ا رد هدودح هاولقار یر ره هک هد هعیس یاراو ردقلعت دن ر ملقا ره

 یدیمقاو هدظع یاب رد یدب و رولوا هباک ندا ندا دیدم و

 نایهدنس هدام ط. ته هروب نم یاب ردراردا اک یک ناک

 ېک هتطذط-ق هدمور یاب ردو یرهش نی اپ هدنیچ یاب ردالثروتلوا
 رودتفهرد ته جد هددع زوةط قرف هلنهج تاذاح برضو

 بکاوک ( رود تفه) رد اک ندهاقا ید (ناکدتفه ) رولوا طءهززار,ز
 بکاوک هدقدلوا ماع رد دم هنس ك رود رهرد رود ید قلعتم 4 عش

 مدآ رود ردشعل وا راشعا ندلحز یسادتا رواوا لفتم هن رود کرد

 هرزوا بترو سپ ردپاسعحه لحزو مدآ هک ردندنابق افنا ردقلعتم اکا
 هس كيب ید رود ره هدندنع راضعب و ردد رود هک ردرف رود الاح

 | رولوا معاق تمایق هدنماتخردیا هنس كيب زوفط قرق عو ردندم

 قلطم هدعد ردن وک زود وارد ید ى اسد تعاج ( هد تشه )

 ندک ۳ ید هالاد زسکاو یدنلوا لامعتسا هدنعقو» ِ شزودو شعزب 5

 | هدهدرب تشه هک ر دنیع عیس تاقبط ( هارتفه) رواوا اک ندیل آید و

 | تفه)و (دصر تفه) رد هعبس تکاوک ( ناشخر تفه ) یدئلوارکذ

 2 1 رد هعبس ناولا كز تفه )رد هک ند دس ملاقا ) نکدا*هءقر

 ۲ ۸6 نیاربغ ۲ ردفلعتم ود لحر هایم 101 هک کر
 یراص 4 ھم رمل: نقو ی رق ۳ ردهلعتم هب یّرشم روئلوا مست زول
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 ردق)عت» هرةیراکنح ۷ هدراطع یاعو لوک 1 هب هرهز قا ٥ هراتفا

 شقنم قلطمور دک رم ندنول وارد یدب ردیدآ كح رپ هدناتس دنهو
 روند هد هش ران ؟زود وارد ید: كناتزو رووا قالطا هد هر نسل

 فعاضصم رهبع هدب رع هک رد نررز رتف (هدرز تفه) یک تفه ره

 تفه)رداعسیدب ( فقس تفه ) رد ملقا یدب ( نیمز تفه ) روند ۱
 مالس ۱ رد هشث رش تبآ یدی هردصم هلامالس هدع رک نارد( مالس

 . مهار ,ا ىلع مالس ۳ نیلاسلا ین حو ىلع مالس ۲ |

 مط م ls مالس ^ نیسالا لع م الس ه نورهو یوم يلع مالس ء

 و a تفه)رعتلا علط تح یھ مالس ۷ نیداخ اهولخداف ۱

 ناطاس ۱ ردرلنوب هک رد:راشا هناشدذ ناطاس رفن ید. و رد هرایس 0

۱ 

 ناطاس ۲ ردرلترمضح ه-ذع یلاعت هللا یضر ىلع ماما هک ناسارخ
 ریطاو ادعس وبا ناطلس 3 و دب یاب ناطلس ۳ مهدا مهار ۱

 یاماس لا ناطاس ۷ رس ناطاس 1 یزاغ دو ناطلس ه
 رد هباک ندسهلقا یدب (نکدا ناورداش تفه ) یلاعت هللا مهجر ۱

 یدب (دو رک مسلط رهش تفه ) رد هعبس بک اوک )وس ته )

 ۱ ید عضو هرزوا لکشرپ نیرب ره یدلبا دسنپ دورع هک ردیسلط |
 تب مسلط ۽ هنیآو لبط مسلط ۳ ضوح مسلط ۲ پآ مسلط ١
 هیاس تخ رد مسلط ۷ نتفر با یوررپ مسلط 1 هرانمرد یدانم ۰ ِ

 عضو یساسمکح یرلهوق رم مسلط ردهاش سواک دورع هداوقر رتسک |!

 یدردتا عضو نوجا هظفاحم ندادعا یتنطلس رقم نب راضعت رليدابا

 هرژوا راصح حرب هد درک هرهش تولک 9 یک یدانمو تب ل ۱

 لام ییرلصء و ید ردنا ادن تب و بویلشد هژاوآ ندنکلب E لبط ا

 تفه) ریدات اد نوعا قلوا رهد "هوا 2 راضعب و نوعا یظفح ه

 ردسیمزو ناعسآ عبس تاقبط (قبط تفه )رد همبسلالفا (مراط |!
 تفه )و ()هزاتغلعتفه ) رد هرایس عش (رکش ناج لفط تفه) |[

 بدّنلا ىلع ( هتفه مانا يتشرف تفه) رد راک ندیلقا ید( شرف 8

 رد رانو هک ردي ا مارک "هکالم یتیدلوا قاعتم كن هعوبسا مانا

 لبتاربج ٩ لیئانع ه لیئافر ۽ لیئامس ۳ لیئاب دسج ۲ لیئاروا ۱
 ۳ ۵ فا یسس ( تولق لعف هر مالتلا هیلع لنیئارزع»۷

 ¥ یر زه 3#
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 9۳ تا 2 تط رک ٩ تل ۱ رد یل-ف لسعف یر ره :

 تفه ) ردب رالف تعز ۷ ردنریصد تب ور داره تيار + تدجو

 هن ده رد هعبس نوصح یی داوا لع كنس هعلق ربیخ یع (ربیخ *هعلف |

 رد روب دود ره نوصحو ردر رومعهرب عقاو هدنلام قرش كب هرو

 مالس ۷ طو + تاطن ٥ صوخ ۽ قش ۳ عا ۲ هبنک ۱

 هکر دیزاب عون یدب ( ۵ تفقه )رد هصس كل الفا ( ایم هلق تفه)

 یار ۶ میقو ۳ قفح ۲ ثالث ۱ ردرلنو روئوا رمعت هعبس ماقرا |

 (كتفه) ردشلوا خلابه کیا نواالاح نکلردقیلءآ ۷ ےس ٩ عاقر « [
 زردبآ یالطا هدحاو عب ر ند در نآرق سرف لسها هدسنزو كمشح

 | ه->راب شه وا جسد هلا سا وارد یدب هدشزو رایت (راکتفه) :

 | ( هاکتفه ) رو وا قالطا هم هلوقم هعسودو هدر و ناطیقو تب یشو
 | رد هعبس كالفا هلفاک عض ( هرک تفه) و ( یک تفه )رد هعبس كالفا |

 رولوا هیاک ند دعس ملاقاوند هس لالا هنن هلبارو یسراف قاک ر

 | یارس یهبق ید یکیدلیا انب روک مارهب و رد هعیس كالفا (دنک تفه ) |

 نداعم ( هنیضک شه ) ردروهسم ةف رظتم تفه را تا
 شوج تفه رد 2ر رقابرومد نوشروق یالق شموک نوا هکر د ه-هبص |

 هتد لهصاخرب ندنس هلجو بوذ رار یرانآ ارز رد هقشپ ندنول
 ةعسو هل راشعا یرلحاص ردکعد لورم یدب (رادوسک تفه) ررامب ۱

 ند هعس كالفاو هل رابتعا یراهیعاعش طوطخ رونلوا قالطا هب هرایش |
 ۲ ردهعبس كالفا (رحم تفه ) هل یتبسانم یرا لس مع تانداح رواوا هباک

 | ردهرایس*دعبس ( كلف بار تفه ) هلیتییح یرالتسا ییدعس بک او |ا
 ردهعبس كالا ( طی ته ) هل رابتعا قلوا یرظن محطم كم و لها

 رد قرش طیحت رح هک یزک د نيج ۱ ردرانوب هکردراشا هزکد ید و
 ؟ ردهسسانعم طرح رك سونا ءةوا راد سونایفوا سسهدنناسا نیئال |

 را دن الهک هج راو هخورپ هباقور كناینابسا ن دنسب رغ ايق رفا هک برغم رک |!
 هنلحاوس ماش ندنزاغوب هتبس هک مور رګ ۳ راررد سوکشنرانا سونیفوا |

 | زکد جیا نوعا یکیدریک ه-سارا ایم رفاو اب وروا بواوا د هج راو

 نامالآ یتوب رلصءب سطبت رګ ٤ رد راک دعا ربعت د فا زرد

 | ردزک دهرقرلضءب ردوازاب كنردرح  دنراباک ایفارغج راردیا ناب هلیا یزکد



 ۱ رگ 1 رولوارییمت س وسالاح رد مزل رح هک هب ربط رحب ۵ رلیدد |

 | هرسصبهک رلددید سرافرح راضعب مزراوخ درب ۷ ردرزخرح هک ناجرج
 | فهک باسصعا (د رم تفه )رد نانام یزاغو نحره هلا یرف روک

 ناسهد-نسهدام نانت تفه ردنراشا هد هنارضح رایخاو ردہتار صح

 | ةعس (هلعشمتەھ ) رد هنس اء د رع تفه ( ناد رح تفه ) یدنلوا

 | تفه ) ردیلقا نات دنه هک ملقا یجدب ( روشک مفهر ردهرایس ||

 ره تفه ) رده اک ند هععس كالدا ( لزتم تفك ) هالاد چ( لدم

 ۱ ردرلن وب هکر دهوع وارد یدب (هوبم ثقه ) ردهعیس بکاوک ( نی ردز |

 ۴ ردمزوا هدرخ هایس سک رکحرد رلکدد ییزوا شوق هک نیش

 كمزواربظت یب یرلک دید ییزوا شواح هدراد وب الاح هک اط روکنا

 یلصا ہدشالو ےک یک یرلکدروتک ندفناط لقانلا یلع ہد ھدنا یلص ا

 یخد اط کلا و یئاط روکنا ردراو مزوا فطلا عونرب شاک ندفناط

 واتش 6 رواوا یباشوخ العاهک یسق یروق ۶ رجا یروق ۳ رارد
 | روند صاجا هدب رعردک را فورع» هک ارا2 یولا ۷ اعرخ 4 قاق

 تّعه) ردعلقا قد ( سطل تفه )رد هرایس هعس تالة( دازن تفه ) |ا

 هداصا روألوا قالطا هشا راو روز قلطمو رد هعبس تکاوک (هطن |

 | هدام تّفهره کک یدیاروند هنوک زو د ولرد یدب یرلکدنزب است ءهشاط |

 (هیاخمن تشه) رد هراس عبس (خرج قب و تفه) یدنلوا نایب هدنس ّ

 ( ارضخ یالاو تفه) ردنیمز "درک دا مع ند هباخ من رد ەس القا

 ا ید راو یلیعوارف ید هکر د-لع صر ( داونفه ) ردزاواعس عبس

 هکر د دیفرمد*هعبس ماسقا ( قرص هوجو تفه) ردهتسانعم لغوا داو |

 ۷ زوحه» 1 صقا 6 فیثا 4 فعاضم ۳ لاش ۲ مک

 هد رترد ھ2ا ن ید هک ر دینذ كنرواتفه (تكروتعه ) قوجا :

 ا ر وف اس نادرا ر تارک دیکر و کا تاب
 رمو یتشمو لحز هک هلبا هرایس "هعبح ( ششو تشه ) رد هدننروص |[

 لوص غاصتلا تسوا هک ند هنس تاهح ردرقو دراطعو هرذژزو سو

 ۱و رد ته ره (هو تفه) رووا اک ردب رل-هحدرآ وا |[

 یدااوا نا هد سەدام ر دةلناداوا زوفطو نوکزود یدب صو ص۶

 هاکح ند_نسمزوا كب وکو ردهاک ندنالک هیاصح ( تشهو تفه)

 ER REECE سا

 4 رواوا 3
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 ۱ لکایهو رولوا هب اک ند دعس م اماو ند هع كل الدا (لكيه تفه) رواوا

 ماعط عونر, هدننزو شوهء ( شوقه ) روناوا قالطا هنس هلح لئاجو
 هب ذحراپ روس جن زا در هکر دوتر وص رووا ندر ردیعما
 یرک یترغآ كذرظ لواو بودیقراص هرجا فرظ ثالد ییدر تویلغب

 بودروطوا هعج مک ۶ هرزوا تلوحرب شکوق وص اتداع هر ؟صذدقداق 3 ۷

 نالوا لصاح ندنراخح كب وص 03 لوا یسح راراقا شا ندساتنآ
 هک رد هتساعء تغفهره هلار حد ( دسفر دة ) رولوا ا رار

 رد هاک> ندسهروا كو ك هد زو فعغع ( یهغه )یفتشاوا زا د

 شاب هدشزو تفچ ( تفه) ( ( رد هدنرکذ هروسکم یاسه یناث بای )
 ات باب )روت ان ءَ یروق الآ هک روند هنسهوروق رزکب یرب كنس

 تاب ورمشم یلاثماو وص هدننزو تفس ( تفه) (ردهدنرک ذ هم وعد یاه

 ترقیراکرت یاتغچرد هباکح ندهدوب و قمولوصنانلآ یر انک ر ولا
 «دیابحوا کارد عسر اھ لصتم هدا ناب یجکډا نوا ) راردنا رعیمژ أ

 نوکس ( یوکه ) ( رد هدنرک ذ هحوتفم یاه لوا بابر ہاشم یفلرکس
 "هداب داد اک معو رد ا 2 دوكندو نارمحو یر ES هلاک

 : قانا ردکلک تود هتوا یر E ۵ ی ات ددرو روند هروکنا

 ( ناکه ) ( ردهدنرک ذهروسکم یاه ی ات بای ) روخ هوا رب عت یسهطل وا

 هک ردیعسا فرظر هدنزرط هو رد هستم اوو ىا هل کف

 هموعصم یاه ثلا تای ) رونلوا بست هرهامردءداش ید هدژرادد م زر

 ٩ هدعم هکرد هئسانعم قاوفو قرفحا هدننزو رےھب ( دییکه ( (رذ ک3

 ی یذوم هلیسلوا ضبعنم یان ندنغددنجاق ند-یش ییددلوا نفاس

 كنهدعم ءارجا سپ رد احر بک ر ندنساوا طسنم نوا عهد

 (یرکه ) رواوا ترامع نادشس همت تاک رح هل تھ طاساو ض..هنا

 ۲ ردنیکا نالوا لصاح هلس وصرومخب هک زد ةا هعد هدزو یرقع

 أ راتنم لذاك ج ( لکه ) رد هشعانعم رییکه هدشزو كن ( كلكه )

 رغ كراتنم نکل رود دعرلا تابث هدب رع ردیسا تابت ناتلوا رمت

 هللا هد ددم فاک ( هکه )رتب هدرارب لنعو نفعتم هک ردسیعون لوک أم
 0 هرج هلاه مع (لعهکحا) رد هتتسادعم قاوذو قرتعا

 ل لا صتم همال ناب یھ و انوا ) رد هباکح ندلوص نالوا دةم

 ی لخت يىل ¢



 ستم ییاک ازور داچو ا A هدتسرانس

 رددشو ضا نم ثح *داک ( اله ) (ردهدنرک ذد هحوتءم یاه لوا

 لاصعتسا رارکت هدضل رعئو نعط عقومو روللوا ادا هلبااه هدسیکرت

 حبو د و تشز هدشژو مداید هلبا ھه نيش ( مساله ) رول وا

 اغوغ دک ر دبفدا رمو هدننزو شولالخ ( شولاله )روند هن هنس نو زو

 ئالا یفدو لاق هدننزو لئاج (لهاله ) ردهنسانعم یلغیجو هلغلغو

 ۱3112 (الهاله ) نارا مواسقمرتیتتو قیر اتعطق هکر وتد هرهز
 هدننزوكالفا هلبا هاشم یات ( اتله ) رد هنسانعم لهسو یالوق هدنزو

 ع ی«د-دنزو سرع ( شاه ) ردنعا هد هلو ییدیات رد هنسانعم فر وراق 1

 رردیا حرش هد هلبا یشوق یروا ردسثوق سکر ک هک ردراوخ راد ر ||
 رواوا یبآ هدتاغ هکرد یایدنه مسا هدینب رس هدننزو ایت (افیذله) ||

 هدرخو لوک کج و دا قرو زرد لورام یبآ هد و یت هدبسراف :

 ( كاله )ر د دیفم هیافستسا روثلوا رعت لق ءایدته ابطالا نیب رولوا
 تولا هلمال حف (نواه) رد همان« قاوفو قرقجا هدشزو تالف

 ردکوک كناب یراکدید یسب زاب عاطو هدهبال هکر دوواح مسا هدشنزو ۱

 فر وراق هد-ثزو كانغ ( لاشه) ردفراستم هاکعد کوک هد هال |ا

 شک و رف هدیکرت ردنورفارق هک ی دابا ریست هلبا فرت رلطعب رد هنساتعم
 ندسنعوت ساب رهلعال محف ( زود له )ردیسورف تروغوب یراکدید

 نونو مال حج (دنناه ) ردنغا یدهدخزو روقئقس هلبا همه هیار ردنابنرب 6

 روند هیدسک هراوآ شو ىلا زمسجوکنمسشبا هل نا نو نوکسو |
 ریوصتو هدر هتک هطوا هدنزو نولوه هلا ه4 یاز ( نوزوله ) |

 یکنرفمشج همقیحو ییاطخو یعلسا نوک انوک نالوا هدنرا هزاورپ

 نزبورپ کلا نوا هدشنزو ناخب( ناهله )روند هب هدب شوقن
 ردلتاقرهز هک ردیف له اله هاه سسک ( لتهله ) راد

 هوی» یراکدید یاهو هدسزو نوک ربتع )ایا یاب (نویلهاه) ۱

 رع .رهاش هدشزو هناورب ( هنایله ) روند رو رعز هد رع رد,یسا

 كيك ردفورمم یبح هرنهاش رزودرلدح ندن آ هکر دفورم تاب نانلوا :

 دنزاب و دز هدنزو ور رپ هلع>ح ( رهله )ر هو و ھم رك زو واو ۲

 زرید یک را زومط هن وار, وب ردپآ را وک کرد هج وآ a هدنتغل |

 < یراص
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 هک رد هنسانعم شاه هدننزو ششک ( شاله ) رولوایشک او یراص

 هدساتفا دنزاب و دز هدننزو كر رش هالوهحم یاب ( كيله ) یدناوارکذ

 ردفرظ فورعم یراکدد تبسو هل هلبا ایدم (ویله) رد_یها واادرز

 ه]ء ال نوکس س راروق یس هلوعم هوم نا مزوا هنکا ںوروا ند-قوبح

 هکرد هب وجرامهد-ثزو نویفا ( نویله )رد-:۶) ید هدشزو وخد

 ضب و یر وق یکلت هد راد ضعب ردنام یراکدید زاعوق شوق

 ( ردهدنرک ذ هروسکم یاه ینات باب) رار د هو ارام فرح هپ وحرام ماوع

 ليهو رد هثساشسم عضوو قموق ندیله رد معا ل ءو ندندیله ( له )

 لاله ) ر دربلد یور ا رینعم ( لاله )ردهریغص *هلقاق کرد اک

 ردلبقتسم لعفند ندیله هل ءال ج (دله )رد ناربلد هرهح رق ( نارظن

 هک رد هنسانعم تاله هلم ءال حد( كله ) رد هسا عم ردا عضوو روق

 رد هنسانعم كمرولاصو قهوق هدننزو نون ( ندیله ) یدلوا رکذ

 یاب ( یویله ) روند هفرظ یراک دد توس هدتزو و رغ (ویله)
 رلطعب ردینوب وازوج كراتجوج هکردهنسانعم یزاب ناک درک هللوهحم
 ردو وا بالود تاراف> وح جدو یدتاربسغن هلنایزانو درک

 هکدن ود هليا وص بوردب وا بالود یلقارةذچرب هیوصراقآرب یک لودج

 قاجوق (له) (رد هدنرکذ دموعصم یاه تا بای ) رارواوا تان افص

 وزارتروند هنسهراپ نوک لوا هلال ع ( کاله ) رد هنسانح شوغاو
 هرگاراهصح بویق شاط هنحشاوبوصآ هتشاب ك:ج اغا قن یک یس هفک
 ناناوارسعت نالوخ هک رد ضضح مسا هلمال عض (لله) زا زانآ

 ردیس هراصع نالیغم هک ردیعوت يک« یبضفا رولوا یدنهو یکمردوراد

 رارزود ندنسهرا عع یار یزوا تیا هکر دراو ځد یعونیزارمش و
 ردیس هراصع جره زلف یعون یدنهو زرد تاکشم لاه اکا قاخزارش

 هلا یول هکر دی مک كتاب یراکدید یل دص نالی حره زاسیف

 یوااتفش هدننزو ولک (وله) ردفا هد هلفاک دب یتا مالو رد رلکدید

 یلح هدرراددو الاح رولوا دذا تیاغبو رادیآو مسی وت هک ردیعا یدرا
 رارد هد هنگ اص ادرک ندا لراع جوجو ردب راک دتنا رعد وااتفش

 یجتدرد نوا) ردفدا مع هدربخایعم هلباوله هلیسراف مج (نیچواه )
 اکو تغلرکس شعلا هاب یکیا هکر دهدسعهر اهلصتم هوم ناب

E۳۳  
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 رکیدکب و اکو رکید ( (مه) ( ردهدنر کا هح ودم یاه لوا باب ردلعم

 ۱ فرح هک و رد هنس aa رخآو رع هدنشراف مالک رکهد رد هس رانه همه و

 راقرود مهسا مه الثم ردل معتم جد دک هدانعم ول رواوا فاع

 تععءهو تعفاوعو کو اشو ررب د فشار مهد وح مههدر كجەد

 كب رش هداوب الث رونلوارم یا ها هل نایت هکر هک رد خشات”

 رج شاد هورا کا ناب وڏ ساب دعا دص و و هارمه هن ال وا قفاومو

 ندرک مهارف هكا عج ین شااط e رواک هنس اسم تیعجورر د

 | یک مدنامه رووا لاسمعت-ا هدنعقوم یخارتو خان الب و روند

 رت ی مهو رد“ رھ ندهیلعت ءاه هللا مهد يتم ینرافمو تعج

 هكر رعوروناواادا هلا جدو هدکرتو اصلا هدب رعرواک هد داو

 رد اوف هصعو یدنعص نالوا ضراع تبحوالب هلا دید سا

 یداج ( یدامه ( رد ساتە لکو چھو هلج هدننزو راج (دامه )

 (نأب دامه ) ردیلباء نور هک رد هنس ا 5 4 سد یا هدازو ا

 ی هک رد ه-ٌسانعم تایاک رد یدامه عج هدشزو ناب ارش

 ءادر>ا هدنحالطصاو ردیعسا قب عوگەد هب رع ییضعا لک ردیاباسقم

 هدتزو راهد (رامه) روٌلوا قالسطا هر 4 ج بک ره ند هروصح

 ) ارامه ( رد ها داد و ب اس>و ر رد ۰ تاو رادعمو هژادنا

 هکر د هتساتههارام هدیدنه نازو رد هتسانع» هثنمهو مادهدننزو اراصن

 ردن راع یز و هزب ردک ند ار نالوا لو دةم تاد | هلی اریغلا عم یاکنمریعص

 رده رخ 2ه راسو تاسحو رادعم و هزاداهدژو هرارش (هرامه)

 هدنن زولاعس(لاه) رد هن اس یوم ماودل اییعو هدمه روا و | نق ەراو ھو

 (انامه )برد ۵ تسادعه كن رد رمس و قارواو رد هنسانعءات .ج۵ ن رقو رظن

 رکو و نط ماعم ردذوخّأم نه نا هکرد رو تاج اسم ایام 2

 ڭنانامھەلاانام نکلروند هما هلا لیقتس# لعف هد رع هک رد هخسانعم

 راض ءا ور ولوا هدنسهوق هبعل رد رگ هبة نامه هک ردوب یراورف 2

 نامه هدکرب رد هدنرب اشرف و بس 9 ۱ هاظ ارام هک رد | قرف هو و و

 ۱ رد هدو ٥ هک نیس رو: صو هکان وک انامو رود وهوه هد « رکو ردوا

 ۱ رد هنسانعم ریظاو هش و روئاوا ادا هلا وه هاو كد رعو هب وا هدر

 هک داش
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 تم یخ تاسیس هفت د ی ن ج ناسا انس کس طناز اش کش گام سا امر ارت ات

 نیب تکراثم هکرد هنسانعم هاشم رد یففحم دشنام مه( دشامه )

 قاوف هدسس هش ر یر (زاوآمه )ردکعد رزکب هن رب یرپ رد نيالا

 رواوا هیاک ندعیفرو تیحصحهو ققاوع قاطعو رد هتساسن» نراقمو

 | شات هجاوخو ردع نیو ماش تیالو هدشزو رسارس (روامه)
 هجاوخ هلتتست هن رب یر, یرالوق هدانزابو یکیا كس دنفارپ هک رد هثسانعم

 هساوا ندکو اب رب هنک يکيا الث ردنک رش ءادا شات روثلوا ربع شات

 ( ناروامه) زرد شاداب الثم بودا بلق هلاد هش کو رربد ساتلي

 | ضعبلا دعو ردیعسا ماش تالو هک ردیف نارو اماه هدننزو ناروا

 هدسخزو درزابق ( دروامه )ردیعمآ هاشداب رب وردا نع .تبالو

 اا روند وەكو نارف « دب رع هکر ده-+-ک نالوا مهو لدع هدکنح

 | (زیوامه) ردیدآ عاطر هدنیمز نارا هدتزو نخ الف ( نوامه )

 ۱ یاح ( یامه ) یدناوا رکذ هک رد هنسانءم دروامه هدننزو ريخ الب

 بالود كحوکرب هو دح هکتار هکر دتوب وا بالود كرلەج وج هدشزو

 | ررواوا بابافص هک د ردندوص هل-فلوا قرلقارفنج اجاج بورد وا
 | رب (ربمه ) ردهنساسعم قثرواو كىرش هدشنزو زابنا (زابمه )

 راریو رد هنسانءهرظاو ن رقو رد هسا: قفاومو قیفر هدژزو

 : ردهنسانعم هجاومو لپاقم یحشروط وا هسک وک سکو کو رد دنسانعه یوا سمو

 ا هدح وم یاب (وبمه ) رد ه-نسانعم سکوکرب رواوا بک ر ندر, هلا مد

 لاصدو رد ه.دساشع بولسا مهو شو رمهو تداهمهو یوم وبا

 | لدعو سنکهو زارمه هلا ءانثم یان (زاتحه) ر دیس نوتاخرب هدنرمصع

 هدلباحو جاراتو تخات یربرپ و هدرافلبا (هئاب زاتمه ) ردرب-ظنو نر رقو
 نزا وم هدیتراطرب ( وزارنمه )رد هنسک نالوا شادقاناو كيرشو قرفر

 كا و كعرکس كرد قیفرو شادلوب ( كلمه )رد هسا ئ۰ یواسمو
 | (اعح+)ردکعد ی ےڈا رار كتمه ردردصم مسا ند ندي کی هتساتعم

 یسوات ی / درو ی 4 )ی عم# ) رد هنسانعم اذاو نمالم هلوج

 هدنر زول ف !نوارولوا هدیه هک رکج كحوک ر وند هکر نانلوا ربع

 ءا“ ردپاتفا (محسد "ین مه ) ردا اليسا هب یّکعو هنوبق نارلتوا بولوا

 | هدشزو دنمه هلا هلودعم واو (دنوعم» ) هلی رابتعا ییبدلوا هد هعبار

 یا كارا ۳ ۱ دو ساو شات هحاوخ رد یقه دن واد_ڪحه
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 ۱ ی هد ههحاومو هلب اعم ی“ رد ER لباعم هطقنو ردود دا زاو 1

 نضقلو یک یرا هطن صرص> و حوا الثم ر دعضوم تسار نالک هطسو 1

 عباتعو قفاوعو ردء>اصو مدان ( ناتسا دمه ( رد SS دصو ۱

 شرع ) ییاتسادمه )رد دنسامعم علاقو رکاشو یضارو رد هشام 1

 لام هک ردضراوعو حارحو رمان یونس ناكا نداناعر هد ترو قاشا :

 تول ولا ن ردق تیعالتوفهیاداعر مدعندناورشو رووا ربعتءاض لا :

 یونافو هلغاوا تعصن بحاص ناورشونیدیا ررولآ ندنرالا یتسادعام ۲

 دو قهتمو قیفرو كب رس هدننزو تسه 2 ( تسدمه ( یدلنا عضو ١

 رد هب رلادعم تک وڈ مهو نردهمهو سالح و نیشنمهو رد )اعم ۳

۱ 

 تاس در ته دو رولک هد دن تاعم ناتس دمه ردرعج تسدمجه ) نادا ) :

 روند ه- > د5 بارش هدننزو مهر ( مدمه )رده تس اه دیاد و |
 داهرف ( دارمه ) هلوا رارب هدقواوص هک روند هم اط زر کنا لواو ۱

E 1رده رلان»» تعا واط سدا رروش دهب هنسک لداعم هدتعاحسو اس و  

 هدننزو سکرگ ( سرمه) رد هنساتعء ل امو م وهفم هدننزو هتساوخ ول هلباق (هتفارمه )رووا ربع ادرس هک ردرارما مر (زارمه ) ۱

 هک روند هوا هدنشاب شب ) كنف فرحه)رد ةا رادو مهردو ها |

 هد رع راقیج ندنس هنرک قلباطورتب ماع یراثید ردیماکنه یلاک كنآ
 لاسمهو نده (دارمه) ردا هد هلءاو او هر اف رربد حراف ۱

 كراشعو قیفر هدداوز ودازو رووا رعت شادتشاب هک رد هشسانعم :

 بواوا دلوتع ځد یتجرب هدک دایا داوت داور هک اردو رد هنسانعم |

 روئلوا قال-طا دارمه ید هنج لوا رواوا نیشنمهو هارمه اکا اعاد |
 یرغوا راس فلا هک هت روالوا قالطا هرسکا یرکا( راع «نمه) :

 هلیسانم یفیدلوا هدهمبارءاعس ردیانفآ ( حس اياسمه) روند هرسکا |
 لوهجو مولط كناسلاردیناسا دسجو حور (لهاج نارفسمه ) |[
 رد هنساعم نزاومو لدع هدنراطر (كنسمه ) هح ینیدلوا ۱

 یاسار و هتغا رخآ یتفارب هکر د هتسانمه هجرت هل دس سسک (زاررسمه ) |ا

 هل ندنطبر هکردنایاوت ( مکشمھ ) ردنرابع ندناب هللاسا رک: د

 هک رارب یاب تآ ( ناعمه ) رووا رم بعت 'ریکیا ردراهوصعم ناغوط

 ( ناکمه ) ردشادقاا ( مدعمه ) ردرسمهو هارحهو قدور داره

 کاف 



 رد ۰-4 با ار یوڅو ی هل ج E رو ناطرس ۱ فاک

 | (نانکمه) رد هان جاو ههاوح هدو رکلل (رکمه )

 سا عیجو رد هتسانعم مضاح تعاج هدشزو نانعمه هل.سراخ فاک

 همهو نامشعحهو ناراکمهو ناسنعمهو رد هسانعم یسهلجو

 رد هنسانعم ساحه هل .سراف فاک (هشوکمه) رد دن راند عومحو

 قاا عونرب هدننزو تحد ( یه ) رد هتساسعم هباسههو وشموقو

 ( دربن مه) روند هددش راتوک حوابو هسرجو رولوا ندنوک ردساق
 تعمای 7 ) س٥ ہ۵ ) رد ہک نالوااتمهو لدع هدکنج

 رد ةلسک ن اغلاق توروطوار ار (نیشنمه) رد هیاک ندندم لوط
 ند هک 1 تاقولس عو تادوجوم میجو رولو | رم تیغ سلحو سالا

 هدب رجرا و رد هتساتعم یواسورار و زود (راوسه) رولوا هیاک

 لد (هراوجه) رد هنسانعم ۵-ثامهو مادو روید هب هست نالوا

 قجراغطهدتزو نابنا ( نایحه) ردهن- انعم نامزرهو لصتمو ماودلا

 رد هنسانعم رکو قا شوقو رود ەدە دطذاحو هسک نوژوا نانلغب هلس و

 كج دعو تعاس نیمهو مد نیمه ر و دهه نودا ے ھ ( نودسه )

 ندروغوار ون زمسناو ندرب و رد هن رلاشعم ۳ هتشداو هداروب و
 هد تول د زاب و دنز هد ت زو زب رع هالوهح یاب (ریمه ) رواک هشعانعم

 (كمه) ردتهل جد نیمه هلنو رار دف« هدب رعروند هنمابا زاب

 ماعا ی هدب رع ردنا نانلوا رم یغورق هیق کروم مدره ناوج

 2 رد ورجر ندشسارجا مسک او روند

 قدفرو كرشواتمه هدنزو سانطو ( سامه ) (رد هد رک د

 ( لاچه) ردهنسانءم نالسرا هدب رع هلي” د دشت و اه حذو رد هنسانعم

 ردفورع« ع ع هک ردیشوق امه e رد هنسانعم موق رع لامه

 یسهرشمه رای دنفساو ردناوخسا یسادغ ردصوصح هن رازج نیح

 هدعب یدانآ سح هدنسهعاق زد هد ور بودا رسا بساجرا هکر دیعما

 لیصفت هدنسهدام ناوک ةه یدراتروق بوراوندنلوب ناوه رابدنفسا
 یامهردیسا یرق رابدتفسا یا نحهب نان ایک وام عباسو یدلوا

 هدر ندندنزرف مانناساس نمهب ردیس هع كن ردپ كلوب هرو نح |
 ی دلبا تدصو هر اش یینطاس هلغلوا لماح درام ند هتک زمامهو رولوآ

EERE E 
SS TESS. 
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 بح ك-4دیا لج عضو یدلوا ءاشداپ هرکصذدلردپ هلبا تبصو مکح
 هاا ردو عضو هی هقود: صرب اغوا بولوا بلاغ هنج رو لقع ت:طاس

 هنسدس ر ر زو حارخا یموصعم ںولآ یهقودنص لوا رزاکرب یدلبا افلا

 ییاراد ءرکصذد هنس یکبازوئوا یامه یدلبا نیم باراد ناو ذخا
 هدارهشرب یدلواردنوبامهقشاع مانویدابا حلست اک اییلهاشداب بول و

 لع لواو ىدا یسهجوز روک مارهب هکر ديما موررم, رتخدو یدیا
 یامه ) هلوا روصء یئروص امه هدنآ هک رونلوا قالطا هفاح-و
 هض- یامه) یدنلوا رکذ اغا ردیاراد ردام هک رد نمهدمخد ( دازآ

 هالصلا هيلع نيملاعلا بر لوسرو نیقتلا ماماو نیلسرلا ديس ( نيد
 واتوقو ردهدارهش یامه ةفوشعم ( نوامه ) ردی رلت رم تح مالسلاو

 نالوا تطاس رقم ( هاکنوامه ) رد هاشم كرامو دوعسو

 اه ,اصتم هلون ناب یش نوا ) روناوارب ت تص یاب هک ردهدلب
 یاه لوا باب رداع باکو ا ید قرف هدا جوا 3 هدر

 دد شلو رد هنسانعم تالون عو تام ( نھ ) (رد هدنرکذ هح وقم

 (نیهانه ) زر ده: مالغا كلا ناو یسەرغاب كنەود ینید هد رع هلون

 رکسع هک ردیستا روک و یستاراخ مدآو تآ لوا هدننزو نیطالس هلیاه

 رولوا رها ندنرارآ هد-نهاکنه را لاو مرع هفرطر بوئلتآ ناوارف
 (ناشه) رد هنسادعم كرشو قاروا رد زابنا یلیصا (زانه)

 رولیک.د ند رد هکر دفرظ ناناوا مسبعت قجراغط ردنابنآ یل صا

 هدشزو جر ( مه) رونبد هد هن رلهرفس نیسشیم راشو وردو

 قفاوم فیکلا بسح و رولک مما لعفو رد ردصم مسا ند ند چه
 9 قفاوع هدهداراو تالو یک زاوا شع وا هزاس روند ه هنسل جزاعو

 نولو كنرو رد هنسانعم هدعاوو هارو مسر هدنزو راک ژ ( راهه ) یک

 هدنتمادح هداح رصد رداو تكلشا هکرد هتسانعم هداحو رد هسا

 رلیدبد هد هکمک ند ههر دسک راضءهب ورابدلبا قالطا هد هلون قه هج اق

 لطابو لاک زلک یشر ندنلاو لطءو لمهم هدننزو ماجما ( ماجه )

 ز دلنعتس ل-ءف ند ندیعه هدشزو دا ( هه )روند ھر هشسک

 قو وصو قمرا ةيج هرمشطو كمکچ هدنزو ندر ( ندیجه )
 یعوص ناوا ندندب و قءهراعیح نوکح ندسیق یقردهش رلانعم

 ۹ ندحاغاو «



 تا

 دساسه هدشنزو دن (دنه ) یک قع وص قوق ند-حاغاو

 رد هسانعم ردراو نسه را يک نددنا هل | تسه کرد ساع

 (ناودنه) رولک هثسانعم شورو هد-ءعاقو قب رطوردعج ادا دناو

 تربت در نا یو رد ی علق مان هد نزو نابزمه هلباواو

 ۴ رد هشام راتوو کو قلرخا ۱ راو ماتم ینانوا درو
 رواوا هدرلعاط هک رده: سا عم راغ ۴ ردە :ساتعم هداراو مزعو درصد

 توذو روز « رد هنسانعم رادءمو نزوو یئراط ۽ روئاوا رب هل هراعم

 رس هتعو ًاادو لقاع ۷ رد هاتم ناو ارفو قوح 7 رد هسانعم

 مو ٩ ردهساتوم یاب رهعو یرا اویمعو هراجو ظفح ۸ رد هتسانعم

 هک رد هنسائعم بساو همدص ۱۰ رد هنسانعم هاسو رکسعو هژسق و

 یشاب نابو قلب راچو شءنفوط هن ر یر, صخعت یکیلاب و بلص ماسجا
 ه-عامد هکر وند هلع ماکز ۱۲ رود هبوص مدولرب ۱ ردکک

 رد هانعم قلوا رتو د: هدثزو راکنز ( راکنه ) رولواضرام

 ندندب راکنه هللار محفو رد هنا م راکنه هللادو ار نوکس ( دراکنه )

 ) ماكنه ) رد هنسانعم لابا فالتو كلد ندر راکنه ردعرا ضم لمف

 لصفو مسوهو دود# تقوو رد ه:سانعم نامزو تقو هدنزو مادنا

 ۳ (هعاکنه ) رد هلأ اعم هماکنهو a راهب ماکنه رولک هنسانعم

 ِ رد هب اک نداد (نالنط هماکه) رد هنسانعم هک رعمو تفت

 روند هنسهلوعم زا و واو زا اج ی هکر عمو ی هماکنه ( رک هماکنه)

 داوتم هدام هک ردیسهجرت ةا لا قاخ دزو یمادنا (ییاکنه ر)

 هدننزو تشکنا هلاف (تفکنه ) یک هرب و كنس ردروناج نالوا نوکتمو

 شخقوط هرزوا موق رم بولسا هل:ه>وب رد هنداشضعم مکحشو قیصو نیلاق
 هماکنه هلیسراف فاک ( هکنه ) راردا قالطا ه هجراپراسو هراتسآ و هز

 (نانونه ) روند هاشعا نتب هدنزوب وص هدننزو دعا (دعه )ر دیه

 روند هه رش تاوذ نالوا تیدسحا هاک رد ناب رقم هللا اذنه یات

 دنزرف ( دونه ) ردهن-انضم ناوانو یدعسان هدتنزو زوء (زوته )

 هلبازارتحا ندنرودص ے3 ممارب هک زد هسا ندم اجو مرش هدننزو

 رد سا عم زونه هدننژو رع ( رنه ( ردرا ع ا سان صح

 ردراو هد تل زارمش (نه) (ردهدرکذ هروس>م یاه یاتبای)

 ¢ كت یا هه
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 ۱۳ سا ( شاتع) ردفدا م تسه هک رد هتسانعم |
 (تمحصه) ردهتسانعم راجه نالوا رکد (راهه ) ردهتسانعم دونو 1

 یرا یخ را-نمراو اوم هک رد تسغرب مسا هلوج فو نون نوکس ||
 (دنه) روند لولغ هدب رعرواوا یماءط یک خامسا ردنا یراکدد

 ةعبسو دودح هل راتکلم داسو نيچ ردفورعم ملقا هدسنزو دنس

 هلعساوب (ایدنه ) ردیسا یراترب و ردیدا تعاجرپ و ردهلفارب فاکالا
 یاس ویرب رواوا عون یکیا راربد ساک هدیسراف ردناب فو رعم

 اب دنه هدیکرت ررید لس ءایدنه هدر ردعو حاورب جد یسناتسب و :

 هتلص هدنکوت هکر د هيب یر و رد راکدید هتلص قحروو یسهساص

 یس و راتمر دشد وارد وارد هلبا هیرت تعارز بایرارا ردبا رم مت
 نوتیشخ رط رد ىب ردنخ یرب و رار د لورامییآ هنن ر ردفنص کا جد

 راب رع هنکوک رلربد كينوک هنابنوب هدیکرت ردن دنعون ېرب یابد نهی د
 ( ناسدنها) رد ه-نسانهم ایدنه (دب ده ) رارد اید :ھلا ل صا

 هنس هکلوا ده ردر رص نانسو دنه ناتس دنهو رد فف ناتسدنه

 رادقعو هزادنا هللاد رسک و نو نوکس ( هسدنه) رولوا قالطا

 ةس كنه ع هدوهعد ع ندنشد] وا ثحاب ندناحاسمو رد اهم ردهنسانعء |

 لوادم داجبا فو رح هک رووا قالطا د هب یدنه ماقراو رلیدید

 هل کف هسدنه هروک هنناب و طض كسوءاق بحاص نکل ردرلقر نالوا

 هلءا دحوم یاب ( رابودنه ) ردیب رعءزادنا بآ هکر د ذوخ ام ندزادنه
 ماحد زاو ترک لح راب ر دک رھ ندراب هاو دنه هدشزو رادوسآ

 قجەزا وزا و ردهدوهم» ةکلوا هک رولوا كعد ناتسدنه رابودته هةوا

 دنهم فیس هک ردیدنه (غتاهدژا یودسنه ) رولوا هیاک ندناود

 رب یودنه ) ردلسحز بکوک (نیکیراب یودنه ) روتلوارپبعت

 ردیو دنه) ردپ ونماکا هایس نواردلحز خدرنوب ( خرج یودنه)و |
 دنک یودنه) و ( رهسیودنه ) رد هلاک ندسباک لق ( نيشناب

 ردن وستم هتکلم دنه هلت یاب (یدنه) رد زدلب لحز ( نادرک

 هل يس دنررص قسر هد روند هنتلعرخز هلیسراف فاک و نو نوکس (كنه) ْ

 رد بعدا ععص نانلوارییعت تبتلح كنه هدیدن ه نابزو ردی-هدنروب كروب :

 ات 9 ةف (رد دن جو هوم ثلات باب اب )
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 و و و ر و و دو ووی ر وا

 تفگته )7 رد هدسانعم قلوا یش سوک و قشفا و مادنا

 لامعسا هد هنسانعم رای و قوح ازاحشو یدنلوا رک ذ هکر ده-تسانعم

 هلی" یخدهدب تک یربضرب و ردررح هیات یلدب نون هدالضفلا د ومرولوا
 يا هک رد هدنعسر اه لصتم هواو ناب ىجا نوا) یدنلوا یداصت

 (ردهدنرک ذ هح وتفم یاه لوا باب ردل هس" باکو تغل جوا شح هدا
 هراو اوم كراو ناقو نارعگ ناقاند هراب هدننزو و (وه)

 رصانع هدتزو او (اوه) رود هد هغلوا شدو قعزآ هلغلروا وص
 ناغهادو ردطاح هران هرکو ینام هک ردفورع» درک ندنس هلج هعب را

 ۵-ساقارب نسر ندنارو ذاق ردراو عج رب هدنآ ردیدآ هب رقرب هدنر هش

 یراجاغا وب یلکوک بودیا روهظ هننروفو نافوط عظعرب تعاسرد
 هد اعلوا حارخا راب راح رالح هن ر یر, یداو و توراب ود ندنرب

 ( یوجاوه) رد هنساسنعم سفن یوزرآ اوه هدب رعو زلوا نکاس
 بو راب ( هاوخاوه ) رد هنس انعم علومو قشاع هدشزو یوح افح

 رد هنسانعم ءاک راو قانوا هدننزو یراره (یراوه ر) روند هتسودو

 رد هشسائعم هدد و ندر و ند روغوارب هدشزو یزاع (یزاوه )

 هدشزو هدیساره (مدیساوه) رد هنساتم ةتغبو هک او ی شا

 زواوا نداج ترارحو ندعلرسوص ابکا هک روند هغادود شعرست
 ردلوعفم مسا ند ند يساره رواوا نوک مدنک و كلشخ بولیکج ۳

 (یاصس یاوه ) رد هباک نداوه للو ) سو ناتهخ یاوه )

 یعینو طاخو لطاوول هدننزو ییاوت (ییاوه ) ردهدعفوم لوا جدو

 هدعآ ردوا وه دابو تارابطو روالوا قالطا 3 هنکنذاوهو روند هوس

 راردنا قال طا هد هه :ک نالوا ي ولغم لس وه واوهوروشد ید

 نیهشاشو نارمحو هتشک سد هلا هدحوه یاب حو واو نوکس (هر وه)

 (شوه) ىیددلوا فیقوت هلذلوا حصف هل (ردوه ) رد هنسانعم
 رد ه-سائعم محو رفورکو تارادو هدد هلبا هج نیشو وا و نوخس

 جن روقاضعب رد هام قوخووقروف هللا واو نوکس ( لوه)

 هلءال حو واو نوکس (کالوه ) رووا لامعتسا ذغلابم هدهنسن لاهو
 یرودو رد هن سام لاله و روند هفحراق نالوا تدامت هدقاناوهدلا

 هک روند هياط لوا هلیاواو نوکس ( لوه ) رد هنساسنعم زی ومو مزوا
EERE EES | 
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 رد هثسانعم هت هآو هددنهو هلوا شما5 رکا هنس هفرا زوده

 روتید هیالرت یلکسک شاوا ساعاو شاروم اواو نوکس ( نوه )
 للوهس هدیرعو رده-:سانع«تعرازنالوا هدالرت یلکسکو لش اطو

 نالوا هدتلآ كد د رکود هدنزو در دج (دب و۵ ) رد هشسانعء قلوا

 یا 7 RE در واه هلق رګ دمام هک رد راث اوج هلوط قو قلد

 یرتسحم سفنو ها هدبتزووم (وه) (رد هدنرکذ هوم یاه
 رررغاح نوجحا لا رادربخو هاکآ یب هدکرب رواوا هنت هک ورد هنسانعم

 هلی هحوتقم هدحوم یاب و هلوهح واو )ر, وه ) ردبتا ربع هدب رعو

 رد هنساضم تظفاحو تنایصو تءاجو رد هنسانع« قاحوق

 ردعسا یسوق یوط هللا هحوتم هدو« یاب و هلو( واو ) هرب وه )

 دنزاپ و دنز هلادس نوکس واب ح ( ايوه ) ژرید یرابح هد رع
 یاپ ( نچوه) رارد نس هدب رع رد هسانعم نادندو شید هدّتغل

 رد هنانعم هجووزوب هد تغ دنزاب و دنز هد دزو نتغوس هل سراق

 تشو و تناجو رد هسا فاکو زوموا هدسنزو هب ور ( هپوه )

 محف (هرجوه) ردتفا هدهلاتم یاب یلدباب رد هسانعء قاوا هاشب و

 یصع هدس رع ردناسن یرلکدید یککد ناب وج هک رد ز رج رس هلیح

 ۳ ۳ وب اسو )ردا لاخدا هراتمه ره نکو ک رود یارا
 كل روش ن اساراب دنا رییس ات نا زواک یهرجو۵# رلّضعپ رار ر و

 رد سدسلا تب مان هدشزو خوش ( خوه ) ردة هلوا یعونییآ
 كمکح هدسنزو نتخوس ( نتخوه ) رد هنعاضم خوه (تخوه)
 ا ارا شاشا رد ةا قنواقبخ هرشطو
 واونوکس (تسخوه) رد هنسانع» قل وا راکشآو ادب و رود راهز

 نتخوه (ندسخوه ) رد هنسانعم موق رم خوه هلنس واخو لوهح

 نالیا ند هرواګ «دشزو دود هللوهح واو (دوه ) رد هثسانعم

 هکر ونده هنس یس هلو قم دغاک و ل٫دنەو ىلواھو باولا لواوروند هواو

 هب وت هد رع هاه محفو هلوا شهرراص بون وک نکرد روق هدشنآ

 قلوا یدوهب بوئود ندشد یدک هسکر و رد هس انعم عوجرو

 واو واه عضو رد هساثعم مانسو یکروا هود هلباواو محو رد هنسسانعم

 هل >وتغم لادو لوهح واو (ردوه ) رد-یسا ناشبذ یر هلفورع

 < تشز #
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 هیدن دکر ظنا هب رکو هرهچد و رد هنماشم هرکتسو حقو تشز

 هل صو صحم عضو هک رد هنسانعم دصر هدننزو لصوء (لدوه) روند

 (دن لدوه) ردنرابع ندطبض یالفاو بکاوک لاوحاو عاضوا
  رددصر عضوم (هاکلدوه ) رد هایم دصارو د دصر

 0 ردة ساو حو تسردو قح هدئزو هدوس هالوهګواو ( هدوه )

 و یکسساورولوا كعد لدا و ولو تسردانو قحا هدوهب

 علاط و ٽڪ و رد هنسا:هم ناتقآ هللوهمواو ( روه) رد هنسانعم

 | ناب زوردیا عولط دعفدر هد هنسكب هک ر دیس بک و کر و رد هسا عم

 یارو لوهح واو ( شخروه ) رد هسا ٥ رخآو رکید هد ده

 ردیسا هتشرفر هالوهح واو ( نمروه ) رد رسا ناتفآ هل > وقم

 | هدهسداس ءاس رد یا یزدان یزشمو رد دا یوا مو كارهو

 || نمروه هالاد ) د مروه ) ردبدآ یسهداز رب حد كرابد-:فساو رولوا

 كنس هلوهم ساطمرب رد ربتو هدننزاوآ هدننزوزون (زوه ) رد هئسانعم

 || هدتزو نازوس (نازوه) رددآ عضو رب هدناراو یک یز اوآ
 | سکو مم حف (رشمزوھ ) رررد هشرزو سکر شچآ یک کرک

 | ید ناتسزوخ رد هکلوا فورعم هدناربا هک ر دزاوها مسا هللا همچ* نیش

 رک هک رد یو نالص قر وڏ هل -مسراف یاز (هزوه ) رار د

 ه دج رع رار د هنشوق راغد وط لها ناهفصا هل رع یازو رار د هوءص

 سوهو اوه هدتشزو سوط هللوهحت واو (سوه) روند ح٣ا وبا
 دلءوص* یازو نکاس نیسو لوهح واو ( برسوه ) رد 4-سان
 رد هن سا عم ترهش نسحو ریا رک ذو دآوبا هدول دزاب و دنز

 هلا "رک ندن آ ردهنسانع روس قلخ لعع هالو هع واو ( شوه )

 | ردیا قرف ندرض یفنو ند رش یرخ ناسنا هلک-ذآ رووا رب بەت

 | هدننفا یواهب ورواک هتساشعم بلقو لدو رد هسانعم ناحو حورو

 هالوهګواو (زاشوه) رولکهنسانعم لئاعسو رد هنسانعم الهو توم

 قاصوصو روند هنسلاق باتیب بوباص وص هدتباغ كنيشاوءو باود
 ندناشوح (ندزاشوه) رد هنسانهزاشوه (هزاشوه ) ررد هنط رم

 هشس ددحرد لاله ندقلرسوصو قعاصوص هدا ۳ راوط هدنزو

 بحاص ) دنع-وه ) ردد رلاعء قءارغوا هد م قلاص وصو قعءراو
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 كارداو لععو 3 دشسانعم مدقا ناشو لوا رھا هایسراذ فاکو نکاس

 ن كما يس نا هک رد عسا نا داد تد لولم یاو رد هنا ته۵ یھاک او

 بوک هنت هرکصڏ دن هویک رد مالسلا هيلع مدآ دالوا عبارردثرهویک ۱

 تالاو بودا روهظ هدننامز كنا نهآو شا یدلنا قلهاشدابلیقرق

 نیطالسو یسهسا كنجو دعتو درط ندنج | مدآ ینب یتسهفناط

 هسک رادقم هسزوجوا هرکصن دیدنک رد را كلو ییضو جات هاب

 لد لها قلخ هدنامز لوا نکا یدلاقیلاخ تیئطاس تویلوا هاشداب ۱

 هلب رب یر N DO سک زج بوراوا جات تس اس وا فاصااو

 ۷ دشدفرا هدتاور رلردتک بوثع لر هیلبا ترشاعمو جارما نسح

 هان د واح هک درخ نادواح ES مع رد رغب و رد كشوه ماس

 بقلم هلا دادشد یسان نداد عم تباقو ردفلات كنارد روهشم هلکعد

 یدلخد نا داد روداوا تیسد اکا نیطالس نالواهدن دع؛امو یدلوا

 نیطالس هعشد ندنو و یدنا رار د جد شک راذبا ندنتواته» تیاهنو

 وه (نزاو شوه) یداک جد هاشدا رب هدنما كنشوه ند هام

 حالطصاو رد هنسانعم قایآ هلک شوخ رس هدنفل وضو رد هنسامعم

 ههاس ییاعم راونا یالعو دیااع ل اوع ضرف رهظم فراع هد د.دوص

 تییغ هل عالطا هرزوا ا ءارو ام ادوهشو ادوجو هدلاح یی؛دلوا

 ندعلوا عجار هتلاح سا خا ثب هرکصا دد داوا حالا لئازو

 (ندیشوه) رردا قالطا هفشاکمو فثک هنتفک عالطا لواو ردنرابع |

 ( نوس راوود ( رد ا كاا كارداو لفعل هدشزو ند شوج 2

 یس راررد جد نوه راف وره نو یور یداد مسا وا گور

 ت هدیکرتوراهن الا نامز هد رعرد رهناد هج نحرق هیش هب یدادغب

 ضیح رارداو عفان هنتلع اسلا قرع راد نارق نویقو یتوا هردو یتوا |
 هلبااط مسکو نیس نوکسو اف حف ( ساد طف وه ) رددیتم هداوب و

 یلافص یک سالا ةي ردا یسدراصء سلا ةي هدا یمور

 حد ( سا دیففوه ) زرد ید لیلتا بانذا هدب رعردتابت نانلوا رییعت

 ردیدآ تاب نالوارمسعت یکنکد ناب وج ,دنتغا یمور هلا مسکو اف

 * ا ظ
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 منا هدا وب لاف رسک (سولیفوه) روند یعارلا یصعهدس رع |

 اوجاوهو یلورام شا هدیک رو راجا سحوارمج هدد رع کر دراکش |

 یساوا> هباز هلکنآ نودیا لامعتسارایحوهو ریجاواح رربد د كلکاو |[

 ( كيوکوه ) رد دیفم هلع قهبالط هلبا هکر س رارا وب یید موو |
 رار د یو ق 9 یشوق قح هک ردزب وآ بش عم هلسراف اک مک |

 هلحوتذم یتاتح یان و موعصم یسراف فاکو لوهح واو ( لیکو ه )

 هدنزو لوغ هليا لوهح واو ( لوه ) روند هنکلک زوب راقو نواق
 تسردو حو یرغوطو رد هشانعم دسلبو عبیثرو ك کوب

 رد هثسانعم ناحو حور لبا همه "کر ح ( ساوه) رد هشانعم |

 یلفسو تیکنو فشک هلبا هج نیش نوکسو مالرسک (كشاوق) |ا

 كحوک 8 راو (تلوح ) رد هست ترور ٤

 رک راضعب رد-و وازوج كراهجوح هک رد ه-:سانعم یزابنک درک
 ِ كحوکرب ندحاغآ ردو وا بالود هک زدیا مسغ" هلا یژابنو 8

 قارقنج نالوا هدنرپ هکدنود رزروق هیوص راقا ېک لودج بوبا
 دیعر هدیدنه ناب ز هد-دنزو یوم ( یلوه ) راروالاقص ندسادص ||

 هکرد دهازر ندنود رف لس هدشزو موم ( موه ) ردیدآ فورع |
 ناو رک ندور سک بایسارفا یدل رواوا هدراغاطو هدراهنار و لصخ
 ینآ موق م دهاز یداوا ناهن هدرافرب هدسنغاط ناحاب رذآ بولوا

 سراق ردیعما رو هش هتحاخا ماحو ی دلبا ملس هور سک تولوط ۱

 سو رواوا یک یعاربب نیمار یارب و یل هدقع قاس ردقوچ هدنسلاوح
 قوبج سشکبا ررر ندسجاغا لوا هدنرلا هدنر هم نعز تقو یسهفتاط |

 راد د سوها موه هل تفاضا هرابد نک ندتهجو ردندرلشا قعوط

 ردند عون ناوغرا یراص یژنکا رلیدلبا فالستخا هدنتتیتح رسوب |!

 تم نا نا ورد نيععاب عونر صوص# هم راضد ورلیدد |

 هکردو یروص روند ها شا موه هدیده نازو یدید زرد

 ندرلتا واردرهبوقاب شذآ مظع هددوهمم مولر یسهقناط تسرپ شل 0

 م ( سخاموه) رردبا ادو هه مز هجران بوکو د ندرلغاب و ۱

 راللسهمس هدنزو ناب وح ( ناموه ) ردوطسرا ردد مان E . ممه یاخ

 یاو ن ر ۵ لر ردن ردار هس و نارس ن نوا باا



 زدهنسانعع تراعحو تاذ هدننافطو ردد هادا ( نوه) یدلبا لف |8

 و ( ووه) ردیمسا هلا عونر جار هدتکلع نکد هدناتسد هو |

 حاوژا نالوا هد-حاکن تح صخر هکر دهنسانعم سو هلنائواو |(
 .(یوه) ردیا رسعت هعوقو قاروا هد کرت رود هر ره ند هددسعتم

 زا ید ها / حد (د وه ) رد هاشم فوخو وقروف هدنزو یو

 راکشآو رهاظو اب هد-انزو اد وس (ادیوه ) روند هشدب واه |
 هلا واو حت (د وه ) ردلمعتسم هدنیتو روهظ غلام رد هنسانعم |

 ترا هدتتئزو هر و (هبوه ) ردبدآ صخر ندهدحالم *هدرکرس

 ناب یحدبنوا ) رد هدد سانوم ًالعو هباجو هاش و رد هنسانعم فتک و |

 اکو ت۶ءاترد قرق هداب یکا هکر د هدنسر اه لصتم ه یناتص یاد :

 یزد هتتزو یم یه ) (رد هدنرک ذه وتفع یا لوا باب ردلع تص |
 دی دهد هک رده رو ردکعد ردزاو هک رد د شاد تنسه هدنرلنغا یدنهو |

 كجا ءاکآ یه دکر هدنرالح ارهتسااب و رجز دوخاب هدننقوم فب وتو |[
 هساوت ( هساه ) روئاوا دار | هدودشماعم نیو روب وس هدنن |

 کک ( هلطاھ) روناوا رسد دص( هکرون د هنسلاو نالوڌ هدشزو |8

 اناوتو یوق هدنتعلا راخ هلا ةانثم یات ( لاتيه ) ردیعسا ر در هلباط |
 هلنایه هن راهاشداب رد نالطخ تبالو مانو رود هی هسک تسردشنو |8

 مقاو مغو بذکو نالپهدنتزو ناطیش (ناتیه) رووا قالطا
 هکر دتلا یرلکدلبا ربعت اہ كرليم؟ | هدنزو دص (دیه) رد هنسانمم

 هکرونید هنآ ناغارح هد-:نزو خزر (خدیه ) راررواص نمرخ هلکنآ

 (ریشیه) ردنل هد هیج یلدیاخ روند رمط هدب رع رووا ربعت لاج
 ید قترآ ندءعارذرب رد عسا ى iS هدشنزو رصیق هلدا هج» نيش

 قوه هد سارا یرلکعج و رولوا یراکعج ضل رع دیش هبه شفت و

 هدننزورکیب ه.سراف ی اک ( رکیه) ردا ثاربا م۴۶ ردراو یراقازوت یک

 رسکرلرید تیک هدیب رع روند هنآ یروط هايس یرالوقو رب وق یسلب |
 راب رع رد هانم هناتشب هد-زو لفیص (لکیه) ردتخا هد هلفاک |

 بلاقو تروصو رد د: سا٥ اش یاعو کک و و زرد ماتصالا تب ۰

 دمو ویریاو رد هنساتعع دث وزا و لیاجو رد هدسانعم تفایقو

 ک اخ لکیھ ) رد هاک ندکابا تافو a لکیه ) زرد هد هناویح

 < رابغ ‡#



 | ردانج تایه ( ناوضر لکبه) رد هک ن ۱ ما ا ¥

 | ەد ؤو حاع ( جالیه) رد هنشوگ هحاعا هلباد نوکس (الیه)

 ل :اد مسا | نیمه و رد ا هایحا رڪ هدو تق

 هدواوم حور لیلدو زریدوناب دک اکا یرا,م سراف رددواوم مسج
 هدولوم رع تکو تیفک ندنجا زما كرلذو هدندالو هج ازرار د ادخدنک

 یوخدب (یولیه) ردیدنه رو نم تذل هدندنع راضعب ووئاوا لالدتسا

 مسه هاب 2 ( مه ) روند ه-نوب وا زوج كراج وج هدژو
 : ردک یھ ندی” نالوا هد-ح و ےلک تم تمالع هلیا تس رد هتسانعم

 روش د رهه هدي رع ردهتسانعم هود قلطم هدسزو نو .( نویه

 كرس هکر وند هبهود كوب هداوفرب و ردیس هود لخ هد د را نم 3

 یقالطاخد هئآو رونید نویهازا ۶ هد هناوبح كوو یریارهو دوناوارپمت
 نییاطخب یا هللا تسه رد عن میت o اا رسک (یه) رووا

 تاب ) ردراج لج خد هاب اعم راسو هتاکحو هت ردص+یأب و رد که

 دا هزار وز هللوهح ین (بیخ) (رددنرکخ ی یاه
 ناثیح (ناتیه) روالوا ربع یوص كشرا هک رد هتنسانعم راک تبثاع

 هلرسراف مجو لوھ یاب (محه ) رد هنا -:هم یذک و نالب هدشزو
 | (ره) رولوا هد هئسانهم لیلفو وب ازاحتو رد هتسانعم مودعمو یال

 أ رد هنا وم تدابعو تعاطو رد هاشم شنآ هلا لوهګ یاب

 روک هدنزو دادی (داربه ( رد E وم نوتا د 5ھ یالعو

 رود مد هدب رعرد 3 قاوا هح ولا قلطو شوسا و وازوب

 رود دا دک شا هو هل. وهم یا و لوهح یاب (د رھ (

 تموکحو لصفو قلیصاق بوروطوا هدهدکشنآ روثید هد هن را وشا و

 | رواک هنسانهع تسرپ شثآ قلطو روند ههدکشنآ کاح هدلوقر و ردیا

 سراب هللوهح یان (اسرمه ) رولوا قالطا هد ھه رااسراب و بهارو

 هیلوا ىف رعت هیاسذ رمعلا هد ےک ردضات رم دهاز لواو رد هتسانعم

 رونلواربءآ قاغوا ردد روا یک هک ردهلاغز هدنزو لرز (كربه)

 دزو دش هلو ( دنمربه ) رلیدتا مست هللا یکشوک هود رلضءب و
 تبالو د->سسو ردفا هاش تساقشکو رد هام عیطمو داع

 : شماق هد-زو نور ( نوره) ردع” ۱

 ېک ۷ کیا تو

 رهنر رد ناتساس هک هدزورهن



 ی الح یکعتو مکحو ولوط یحا روند شاف یفازو ندنعوت

 یاعرخنابب ینوب راطعب ردیا ثاریاممص هسنیک هغالوق رواوا لک قوم
 ول یوبش هک رد-یفدا مو هدننزو یرمخ ( یرمه) ردنا ریسسقت هلبا
 تش و تا هکر دیفدا مو هدزو رح ( ریه ( ردکسعچ ناشوا

 هاهرک لود هدشتنا یواهب و ردادب نداح اه ردنالشوا لوعفعو

 هدکنهرف ضرب رونلوا ره لدرک هک ید هغوو ماج ەل رد ادم

 هکر دیعسا عانعت هدا مس هلو* (اهرا ر مه ) شخلوا نات هلیس اط ماج

 ۱ هنارز ناتعتسا مدعم ندعاج رد« ره باس یراکدد هات هلن رڪ و

 چ هدننزو شاب (شه) ردیمور هروب نم تغ هدن : تات ردلجعئام

 هد هش زر ناک عولرب e هدناتسدنهو یدناوا ر ؟ذ هک رد هسانعم

 یاب (لسیه) ردیرومد ناص هک رد هس ام تەح ناو رربد

 یزاب و بذا هدشزو یوم ی (یوایه) ردیعما یفص *هلقاق هللوهعم
 كنرو هسسدولد هکردیفدا مو هدتنزو هلرح ( هلره) ردهنساضم
 ندب (ندیلیه ) رد هنسانهدادرکو هفرسهاقو رد هنسانعم هعدخو

 .(دهه ) رده رانعم كمرویلاصو كليا لرتو قعالشو و قهوق هدنزو

 ید هباتشوک رونبد هیاب روچ یلتفوک هدشنزو هوا هلبا لوهج یاب
 هدشزو هعحو رد هئسانعم تطحو نوطواو رارد هنتهطم راب رع رار د

 ندګمروتک هب هراب ود هل بار وزو هلیح ( نتخورفر هي ) ردنا جد

 ہا هک رد هتسانعموب ردنا یلیصا هدشزو نیس (ني۵) رد هاک

 رونو اري. هلیاوش هتشیا هدیکرت ردنوجا برقا ىظفا نيه نکلردنراشا

 رولوا لبچاو ضا رګ و كير اور ا م ملکنو كليو س ز زوسو

 لعیعت ( نیهانیه ) رارد رد رع هدانعووب رد هس انڪم بالی سو

 (دشيه) رد هدسانعم كياح هکیاحو رتا زیپ د ردە فلام کو

 دیو ر ( دلویه ) ردفورعم *هکلوا هک رد هنساسم دنه هلنونوا نوکس
 ا رد ءار ناو 2 ا یاب ا تّفع

 ات هرزوا نا 9 E رد هدنرم فن تو تامل هردصم a ات |[
 E ار هک رد هدنمسر ین یاب لصتم هقلا ناب یکاواردشُموا |

 سیو یال هدستنزو بات ( باد ) (ردلتم ییاکو تغا شب شقلا
۰ as هم تنسسسسسس EEE SEE 3 

 + هزرهو #



4 ۳۱۳ ۶ 

 بفصو روأک سا ل-هفو لعاذ مسا ندقفاب و رد هشاصم وغلو هزرهو

 هد زو رج اع ( زاب) رد هتسانعم نادجوو قلو نتفاب هلتهح ییکرت

 دک كرد هقاقصسا بای را تلیطالس رد لاین رویس هدناتسکرت
 تعاصزو راو هعطاقمو قلو راو تشعمیرلکدلبا ناسحاو ه- جوت

 هرم ط قاطم هد-دزو نتخاس (نتخاب ) ردیضاراو عاطقا یس هلوقم

 هلجو كمکح ندندالغ ة اخو رد هسانعم قهراهح بوکح

 زدهش رانعم كا لاوسو قمروصو كابا هراکشآو قعآو قمرواو كقا
 كحوک و رد هسانم هرو هطواو ر دلوعف» مسا ندنتخاب (هتخا )

 (قتخا )رد هنسانعم ریظو هتشو روند هدهزولاود رد هثسانعم وم بوک

 لج ید هاطخ ردنوحا هباکحاب ردیضام ندنتخاب هدسنزو قاس

 رب زا هک رد هسانعم قعوط هدرطاخ هدشزو داش (داب ) رووا
 رد هسا ءم راکذدو شدنو رد هس انعم طعتو قاعاواو روئاوا رمس.هد

 (راکدا) ردا ینوک یجنکیآ نوا تهامربت هدتنزو ردام ( رداب))
 نالک ندبفرط قداص بح هدننزو رادج ات هلیسراف یفاکو لاد نوکس

 ناهاشداب هدننزو ناجداب الاد ف (نادندا ) روند هب هبدهو 2

 هظفاح توق هدننزو هداس ( هداب) رد هتسانعء نارود دنوادخو ناهج
 رد هسا: نیعمو بو تسود هدشزو راس ( راب ) رد هسا توم

 ازاخ (ارا) روند هددها كيدو نواهو رد هسنسانعم انشا و شلیو

 تصرفو لاو رد هنسانعم ندالحو ترجو تردقو توق هدشزو

 ردیعسا ساتشک نب رادنفسا (دنفعاراب) و (دنسارا) رد هتسانعم

 ندنتسراب هلبارمحذ (درا) یدلباداربا هلن اونعوب هدنمظن مو> یعیرونا

 یجدا تناعاو ددم هدتزو سد زاب هلبار (سرزاب ) ردلیفتسم لوف

 رد-ج م لعاف مسا ندندیسر سر رد هتنسا مه یجشاب هدادءاو

 هرج و كلک ندلاو قاوارداقو تع جوک هدننزو نتسراو ( تسراب )
 رد هساشنم قعوص لاو قکزوا لا هب هنس و رد هنسا؛عم كاب

 ,دننزو كران (كرا.) ردهیاک ندکلیا فیصوئو فی رەت (یشورفرا )
 نوکتعهدنحا كلا نینح هک رد, رد هعفوب لواو ردهنساشضم نادهاموع

 هدنزو كنکحوک هود فصاخو راررد هزدم هدیکرتو هیس هدب رع رولوا

 هما هصت فاکوررد لس هدب رع روند هب یرد ندیادلوت هل



 ۳ ی هک ۳۹۵
 و و ر وو ترس

 ۲ كشالو ناش> دب هکر دما فتو ترط عونرب و رولوا یرغصهرأب

 تالولتدال-> و هرهزو توقو تردق ( کرا ) ردصوصح هننادنوا
 نیو تسود ( دنمراب ) رد هنساتعم قاوا یبحاص لاحو تصرفو

 رکذو نسح راکو دیج لع هدننزو هساراک ( هعانراب ) رد هتنسانعم

 کز و هام و تسد هدشزو هراح (هراب ) رد ه-؛تانعم مغان

 بوردپاب ندشءوکو ندنوتآ رد هسقلح یراک دابا ربع كزالب كرب راق
 قوطو روند راوس هدب رع رذپ رعم ندنوب قرابرا رو ةاط هنب رادیکال
 روند هده یکر ت لهسمناواریبعت جرابا ابطالا نيب و رد هنسانعم ندرک

 ردندال-حو تردقو توق هکر د هدانعم ارا و رد ردم كلوب جراا

 سو هدتزو یرال € یراب ) رد هش انعم راد.-ةهو دحو هژادناو

 هن رب ره ندهددعتم حاوزا نالوا هدنحاکن تی هسکرب هکر د هسشسانعء

 یکیاراضعب و رارید هرض هدب رعو هموقو قثروا هدیکر وونید هسا
 (زا) رووا ریت قلبا هدسیکرت رایدبد هد هتی هتجوز شادنرف
 ندشح وا یرلقمرپ لا هک رد هسا تعم شراو ردردصم مسا ندندب زا

 رواک لسعاف مساو یا لا ندندب زا و رد رادتم را هکسرد

 دزاس (دزاب ) رد ههبشم هقص ندندزا هد-تزو نازاغ ( نازان )
 ند ندیزاب هلباز مک (ندزاب) ردلبتتسم لعف ندندی زا هددتزو
 هدشزو داب (دنزا ) ردردصم لصاح ندندب زا ( شزان) رد

 هزاق (هزاب ) ردلعاف مسا ند ندی زاب (هدنزاب) رد هتسانعم تیهو لکش
 هدننزو ندب زان (ندب زا ) رد ه؛سانعم هثعرو هژرو هعرتد هدسانزو

 دصقو كلا لیمو كمت و و ردهتسانعم تكمکح یو و كموب و قمهزوا

 میرم رد هنسانم» قاعدا هلغاناو كم واو قعازوا لاو قایق هجوتو
 ردیهقح نعتاب ( سا ) رارد زان ردو ژاندنت هیهوطخا *یطب و هوطا

 مسر هدشزو کاک ( اسا ) رد هن رانعم قلوا دیعوو كليب هد رعو

 ۱ هدریک عرب ارایوس هدنعقوم ام هدناتسکرتو رد هئسادعم نوناوو هدعاوو

 . هدنلدنع هک ردیتوناق لوفم هدننزو قاجات ( قاساب ) رارید ساب زمسفلا
 قیسطت اکا نب رلاعفاو لاوقا ردیعطو ناخ رکج رد هدنل زمم تعد رمش

 مو رد هسا م راوازسو قيال هدشزو ناسآ (ناسا ) رردیا

 روند هقوا لن رمد هدننزوحراخ ( جساب) ردیدآریمغج رب ندنزربمغیب

 + هدتاوررپ و ¥



> i ۶ 
 د ت د و تن

 شوردزاب نبرلعما یدک اکا نیطالس هکروشد هقوا لوا هدتاورر و

 نکا هدشزو مساق ) مسا) ردتل هد هلیسراف محو هم وی2 نیسو هلوا

 یراصو ضا و ی نصر ردکع> فورعم هلسا وب ناب رد هثساتعم

 زدنوک اص هک یعون یزعرق ردیعو ضا یلضفا رواوا یمن و
 ناشوطو نعساب یراصیون یراصوردکعچ یراک دید نعسا لزفو افج
 ردندنعوت نمسا جد یرلکدتا رعت لوفرد وقم یتامد رد راکدندیلک

 مسر هدثزو هساک ( هسا ) رد هتساعم نسا ( نیسان )و(نوعسا)

 كتسا هک رد هتسانعع وزرآو شهاوخو سن بواحاو شوروهدارو

 هتفا ( هتفا ) رددآ رهم ر هلا هج“ نیش ےط ( قشا) رووا ریبعت

 لب و و لوصولا ضّو ۳ طخ EE ید هد کاو هدیزو
 ینح هدشزو رغاس ( رفاد ) ردهلوصد و در نالوا رم د نڪو

 هدننزو هقان (هفا) ردتغل هد هاف سسک زدهتسانعم صاقرو كحوکو

 طاخو نعي! و ناب ذهو ردهنسانع» شلوا دی دیانو نواب و عياض

 نده سافت رهاوح هد كزو توراسه هلفاع (توقاب ) راد هزوسوغاو

 یعاونا ید كني رب ره رواوا یس راصو لوک و یزمرق ردفورع» رهوج
 قیلعت ردلمصع د کا رد راثلا عاقورد داو راح هد هسعلار رداو

 بو: با ( ماخ توقا ) ردعفان هب هسوسو واب وو نوعاط هصااب

 توقا ) رد نيک ر هداب و نینوخ كشا (ناور توقا ) ردمارالد

 (باذم توقا ) روئاوا قالطا.د هشوماخ باو ردرلدنهد ( تسل مس

 (نادران توفا) رواوا هاک ید ندناق ردنیلءل بارشو نینوخ كشا

 هد زود (دنک )ردلضفاند هلج ر دیعوفافشو رجلا هک ر دنامر توقاب

 نوبو رد ه-:هانع ندرک و نوب هدثزو لام ) لا ) رد نوا مس

 دالواو رد هتساشعم وزاب و لوئوردعصالم هزوموا هکرونید هددنکوک

 هحو وژو ورود هدهکع رواد تواوا تسم تاناویحو رد هتسانعم لایعو

 رفص هدننزوهل ال (هلاب ) رد هنسانعم دالا ع (دنلاب ) رد هتسانعم

 هکر وخ د هنآ لوا هد-زو مال (ما) رد هشسانعم واک خاش یزووب

 نوعا كمرلقالوا ند یک بولک هلسنعرس رونلوا ظح هد هلال "بم

 طول مانو نایذه كرا هنسخ دونخب ورب: هد-زو ناج ( نا )
 هر هقشاکمو فشک هدندنع هیفوصو روئاوا مت هاعاص هکر وند هس راک



> ۳۰۰ ¥ 

 . ردنرابع ندعالطا ه هېڅ یناعم نالوا هدبیغ مع هک روئاوا قالطا |!
 كرزب و رد هةسأ عه ك-مدو نواه قا طم هددزو ۳ (هناب) ۱

 (دوا ( ردفورعء ییا رو رار راقیج غان ردم ندا 6 رد رم اتم :

 ردشهاواباق هواوا رددا یصا ر داب تتسم له ندا هد زو ۳۳ 3

 قافاشکی و قاراک هزره ( کوا ) ردیمسا یسعت رهش مابا رشاعو روشد |[

 ررواو ردعراضصء عج ند شفا رد دشاب یلصا دنواب رد هتساشعء :

 رد ه-ذسانعم ناطلسو هاغداب و رولوا جن رم لعاف مساو رد هنسانعم |

 شوخات ( یاب ) یدنلوا رکذ هک رد هتسانعم هفاب هدشنزو هواس (هواب ) |
 یاب نایب یصکبا) روئاوا رم-ءع رسهقک هک رد هثساتعم جالا فر ھو |

 (ردلعتم ت -ز ترد هدحو 2م بابرپ د سو اب لص: ۸ هود وم |

۱ 
 هدهنلا دو نواهو رد هتسانم راک د دمو نيد هدنلزو رغاس (رواب) ۱

۱ 
| 

 باب و بارخ رخو قە هدشزو اہ . (تاب) روند هقوا یئرع (بب )

 ها هاک مد م ہدالضفلا دب وم هدشزو حولحم (حورس) رد هسانعم ۱

 عصضوعو یدید رد حوربی "هوم حاغل راض ءب و ردیکوک حافل هکر د موس ره

 1 رتو یترعو یدلروک شخلوا تذث هلا لس هم هاح هبانعهوب هدرکید |
 ربع مالسلا دبع هدیکر ر داعنلا یل-فردو جد ی مک ورا دو 3

۱ 

 هژددس نوکسواب م (تسد )یدنلواناب ف تا ناتو ۱

 روند لولع هدد رعردنابن یرلکدد یرایخ رانهرا هکر ديما تو ۳

 لا هدیابیکا | هکر دهدنهر یناتح یاب لصتم هنانشم یاب ناب ىج > وا ) ۱

 قاسب (قات) (رد هدنرکذ هحوتفم یاب لوا بای ردلقشم ییاکو تغا ۱
 فارع ( یاع) رد هاشم تعارحو ظفحو كماكب هد زو ۱

 هدننزو عوسب ( عو ) رد هتسانعم سارحو نابساب و یسک هدشزو ۱
 ریعت نکل دوسهدیکرت ردسنج مسا لماش هناناب عیج نالوالدوس |

 شعب ردنا یراکږ د هپالوف هک رد نوب رزام ۱ ردلعشم ی همس عاوناروئاوا |

 نیب ردمربش ۲ رارید جد 4 دوس یراصو یتوارمثح اکو ہدراد ۱

 جاغا هدیکرتو یزا> تب رش اک و راب رصم ردقفورعم هلعساوب ابطالا |[
 هدنرادسةم عارذربو رشک یر هدقعو هیبش هشاققاس رد نکل دوس
 یک كج رم یرهنادو یجب یکعجو هاشم هلوخرط یرلقارمب و
 لزق یحاص تادرع« یو رد شع ۳ رواوا لئام هترفصو هضم و

Ez تا نت تر E LET TE ATTN 
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 ۵ تعارب هک رد رر تبات هدنع و زاها یف A سک د نکل دوس |

 یدنلوا ناب هددس دار زرد هلاغن هدنکر و رشعلا رک هلط نالوا لزا

 0 ردناس یراک دد یغر ود رص هک رد هبغال ۶ ردند هب ودا یدعس

 ردهنادلح 7 رارید ید ی ھم هبا ۱ نالسرا رد عرع روك هکر داشاطر ٤

 ۷ ردب راکدید ییاغآ در € نو ولف اطن هدعق ومو را طب

 (ا رد ےد) زرد ید یم نکلدوسو نیطالسلا د.ع هک ردهنادوهام

 | (ردهدنرکذ هموعضع یاب یتاث بای) هلوا رظئال هک ردوا هنادهش |[

 ا یاخ ناب یجدرد) رده رانعینات و قاع موق رم( قا = )و (قات)

 ۱ اف تل شب هدحوتْفم را یاب لصتم هردم د

 | رد هندانم لرکنو ولط هلیسراف مجواخ نوکس ( هچګ) (ردلخشم

 زوتوا هکردوب قفص رداواح یراکدید یاولح راف ( تشهب رد. ) ۱
 هرکتصذ دک دلی ۱ عضو هب در هر بو روأق فرج یجب شاوکود د

 | وص لاقثم زوتلا تودآ. ۳ هلا وص ھی ر یرکش مهرد شب شع ۰

 ع! رس را هدا يق هلک هنماوق هذولاب هرزوا شنا مالم هل بس وص وك

 زاک وارلد هدرج الطصا ( رواش شورف ع( ردادغلا رثک و راد الا |

 | نیکشبو شعب هدزو نعل ( نح ) رونلوا برمض هدر كج هبد |[
 | هدنحاح تقو هک رد هشانعم هربخذو ردیلباقم ماخ رد هسسانعم هتخ و |[

 هلا شعش لواو ردلالغو ههتاو لاوما نالوا راخدا نوعا لامعتسا

 || رفت هليا تا تای راضعب هوا قوغوص یرابو قم یراب هک راررد
 عذب رار وس نوعا کا کا رک وج ین هود رایج هود 2 2) رابدتا ۱

 هب هلعهم لاد ناس یه ) درد خا -1خا ه هلرا هروسکم “هزم رایج هود
 یا کو تفا شا هدحوتفم بابر ETE هدر یناتص یاب لعصم |

 هیلعو اذن ىلع ردنداسوم ترض>ح تاز لج (اضب دی )( ردلنمشم |

 هدقد راقرح بوقوص هنغاوق ی رلیلاع تسد هدنرلود د روج دارم مالسلا

 هداعاو او | اث ایضو ساب هعل هت راو هناع آو اد وه نیمروئر

 هداودر یدیا رواق هرزوا تنیه یکلوا هغ یرل-لود د هدقدروب |

 | یدیا ناثخرد یک ه-آ هک یدیاراو یونعم رونرب هدنرافرشا فک |
 تااح هدشاخدا هلآ ییلوقو بولوا دوج هسنوط هنفرط كيک |
 روید هوا قیتهراص هدتزو هرد (هرد) ىدا روا وا مجار هنسالوا ۱
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 هدلژو هقدح (هقدی ) روند هعشع هدب رع رربد جد ناڪ: قشاع

 زرد لب هغ رو یطقا اماخ هد-نانوب ردیدآ رج شرب هییش هب ولا درز
 حاغا هدررادو رد صوص هدنه رد راکذد یساوبا دنه هدسهکرت

 هنالوا تبان هددنه رول نحرک نکل ردفج هلوا یراکدید یرورم |

 تسدولا هدنتغادنزاب و دنز هل رمسکو لاد نوکس (نعدی) ردصوص |۲

 رک" لا عاهد زو هدک (هدی) رود دی هدب رف رد هتسانعم
 دا مر دفراعتم هدندالب رهنلا ءاروامو هدناتسد نهر داغر ندا رنو |

 هتره ولطو رومةد و راد راررونک هلع یدوهعم رڪ" هدتقو یرلکدلنا

 ردشاطر یس هدام كلوب راضعب رواوا لزا نداع" یراب ولطم هوا |
 یار ناب یبعتلآ) یدید روند ر طا رج هدب رعو هدب كنس هدیسراف :

 تفل چ وا نوا هدحوتفم باب و هک رد هدم" ر یناتع یاب لص هب هلحهم |

E ETهک رد ملکو و قشروب لو! هدشژزو ارو (ار)  
 ضراع هرن یلاثءاو تاوئاو د کو یرد اشو هس هرم كمدا |

 هدب رعروند هش اق مکو ولع خاد هلپا هلحهم نيع ( عارب) رولوا

 قالطا هده-شعاق قو لرد ارعبعت یغراق هدیکرت هنعور ید بصق

 هرارب ها رو: واربع تآ شارپ وق ارهدیکرت ر هدانزو خارف(عارب )روئلوا
 وا ردق هئره هک ردنآ شلوا هت قرهرد-ثفصو كرهدنا راغلا

 نفصمو قاغاورربد ید رکج هراق ہا ییتلب وارلوا قحاح هسارکشو

 ردناث نانید زاعوق شوق هکر دهپ وجرام سا ( عیمارپ ) رواک هدهتسانعم

 ضراعهدوش وا هک قصصب رغآ هلنکاسءاف واخ خوار نوکس ( مخرب ) |(
 شاقرب) ردیففخ غارب هلبار مخفف ( عرب ) روند سوباک هد رع رولوا
 )صر, ) روئلو ۱ برم هدرب كج هد شلوا نازخو شهرراص ( هدش

 ردنا هم ناغمرآ ( ناغمرب ) رد ۰ ساتم تقرو راظتنا هدننزو مص

 و (ارب) رد هنشماتعم نوتلاو هخا هدو قلبا (ق*ر )

 شو رک یوقو مک هار مد (قادن زر ) رد هتسانعم انحو ۵3 هدننزو ٤

 كرا روناوا ریست م رص هک رود هب هعتط ضاب و قشموب و روند
 رد و مان دنزو نابمه ( ناب 2 )ویا قتالاو یعزاول

 EES ay ی ا

 4 هنارطا لب
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 هیلیا لوخد هناکب هک راررب وج هرزوا یراوبد ها و عا و هتفارطا

 هدست دنزاب و دنز هدتنزو نکف اهدژا هلبا هدحوم یاب (قناهبزپ )

 لاساعاو ماعط هد حز لنا كرلنآ رد داف للجا دم حز سوغ

 اعد یراک دانا ھه راينا بولا یراةوب> سوحا موه هن رللاهدنرل قو

 هک رد هود لوا هدننزویدادغب (یدادز) ردترابعندبار>ایرلفدوقواو
 رود هزنفوک 3 هطروع هد دنع راض ەد و رولیک ود هرژوا هطروع شعس

 بحاودزاو رد هنسانعم قلاخ ی داراب ( نادزب) راد ید نردادزب

 هلل اذظفل هد رع رد إع هننسضح قاب دوبعم نالوا اسهتدابعو دوجول|
 هرم قااخ نم راو هربسخ قلاخ نادز هدبهذع هوو رد فدا

 هل قلا نمرهاو هرو قلاخ نادر هک لر د یسهفرفرب و ردصو >
 (درجدز ) ردناورشون ن نمره رب زو مان ( شخ نادری ) ردصوصنم "

 راکعسو ملاظ ردروک مارهب رد هک رد درک دزب برعم هلیسراف ج س سک
 هددسا صد سوطرلید د مدالادرحدزب ترعو راک هز اکا سرف لها هلاوا

 نالوا سر نیطالس رخآ و یداوا هل اله هرس یت تا هدنراک سکه

 هاشداب لییمرکیردیعسا ناورشون ن نم ره نزپ هر ن را رهش نا

 آید هدند ی رک در هداوقرپ یراراکتمدخ یدک تقاع یداوا

 كرکسع اعتاد هک رد هنسانعم شخا ةمدقم هلءاژ حف (كزب) یدلیا كرت

 هدرچ ال طصا الاحرار د لوارق هدناتسکرت رد رلي راوس ندیک هدنس ورلبا

 هنسانع»سوهاجو روشد كز هد هنابحاب و هب یک و روناوا مبعت ی هقرج
 | روئلوا ریبءد هتشفا هکردسهحوق شادنرف زق هدننزو هنزو ( هز ) رولک

 || مودشمو زىسەودق هدننزو راطق (راسد ) ( ردلمنمتفا یکیا هدحوتفم
 هفرط لوص هدب رعو روئاوا ربصت نسروعوا هک زوند هی هنسک گرام اتو

 هک ردنوسک یس هلوقم هیقنو قلق لوا هدزو لاج ( لاسو ) رونید
 ترا طش نوزود ند را هفوکش عاولا هدنرلنوکزورولو دبع یقلخ محم

 یاب لصتم هب ه2 نیش ناب یجنزوقط ) راک هش رلشا نوعا

 (بثد) ( ردلعسم غل ید هدد وقم بار هک رد هد_:سر هبات

 | (تشی) ردیعما فورعم رج ناناوا رب ہت مشب هلیسراف یاہو نیش نوکس
 ی ) ردا مسقرب ند مادا تاه هد رو ده

 aA) ۷ دم یا ۷ $



 ۱۳۱ رزرو یوا یدعک سوح ددم فزاب ود هدنخو |

 | رج کرد ۵ اسا: شل هاف ) فش) رد هتسانعم كلبا عدو هم مز ۱

 | ؛دشزو كشا ( كشي) ردتمالس بج و٠ ند هقعاص ییاهعتسا رد مشد 1

 هدعاسورد هسا وه هار کای و قاصو صااخو رد هثس اعم میشو هح |8

 زا (عی) رارید بان هدب رعرونید هشید یراکدید یشید كپوکو یزآ
 ۱ هکر وند 4 یرد ماخ لوا هدنزو معنج (هعشل) رد رخ قورعء رسا وب

 | بودا هشر رلیکموپاب ایرنا هلک هلع قرهغوا هلبا لازسنغ ادو شنا

 قات یاب لصق هه * نی ناج ی هنرا) رارواللوق هش رل سلا

 هتحوتف یا لوا باب ل فا ترد نوا هدباب کیا هکر دهد “ر

 اس ی هکر وند هب یتاباس لوغ هدا زو ماوع ) ماغي ) (ردهدنرکذ
 | یقرنمراصعونرب ه دننزو جرعا ها: یا (ب) ردا لکشت هدلکش ره

 ۱ رداباق یر تیس ۵ -عاوتا رواوا هدر هاب و عاب ارکار دلال هح الا

 1 ےب هو چر ط ( ت ( ردق ون یررض الصا هکر لیدد راه« و

 ۱ اتهم (یوالغد) یدئاو | فیقوت هلغلوا صف هل (الغل) رد هنساتعم

 ۱ نودخس (علغ) رر دو الا هدناسارخ راردب رآ غاب هک ردهواط ولیاصهدننزو :

 رد دندان ءم یو الغد هدنزووردب ( ولغد) روند هقوا یینرع هلءالرمسکو نيغ |
 ردیدآ رهشر هدناتسکرت هدنزو امرس (امغی) رد هتسانعم ولغب (یولغی) |

 جارانو رواوا لاکرب هد-تفاطاو نسح یرلب ویو لاج بحاص ییها |[
 روک ماره) هک رد نيچ ناقاخرتسخد (زانامغب ) ردهساسع«تارافو |[

 (اصیع) ردرهشرب هکر د هتسانعم اغی (لوا یامهب ) یدبا یسهجوز |

 1 ( ع ) یدالوا رکذ هدنسهدام رد ساب ر مسا هدشزو تخم
 هللاد القو همرمص یعدرد هسا م یزودرز هالک هدشزو غا رد |[

 ۱ (ردءدن رکن هموصیاب ین بای) ردت هلوقم سفو هء* و قلق شقلشا

 | رولیر واف قر وق هد-ذحا هک رد هوات لبا ص هدشزو ارغص (ارفی) |
 اأ مدح وتفم نا : رک رد هدفسر یا یاب لصتم هاف ناب یجنرب نوا ) :

 و رک ذ هک رد هتسانعم ج هدننزو جم رطس (جتع) ( زر دزعتته ییا ٤

  ند رشآ یک ردنا ماکت هکر درابلاسو لرکوت هاف نوکس (مبت) یدشلوا |
 a EEN ه هقاق نا یککیا انوا ) رولجاص

 0 فور تافل ها ا اق نوک (ناطت) دليم E اد هدتحوتفم |
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 3| لاو رولوا هرزوا تار ندتکلید-نک هسرولوا هد رېن هک ردیعسآ رج

 ا ثروءییاحعتسا ردد فم هیاضعا ءاشتساو ناقرب رواوا نکاس هدقدنفوط |

 | اموعو هنچاغا قف اصوصخ هدنزو نیورپ (نیطقب ) ردهظفاح توق |

 زوب اقو نواق روند هنا نالوا طسم هیمز یور بویلوا یاس |"
 هقاب رد ھام ناب رکو هقاب هلبا هد دتشم فاق (هش) یک رایخو |ا

 هدهنعوط مک بوبا رواق ندنس هقاب كدا و ردذوخ اه ندنوبا رهاظ |

 هکر د ہدنم“ر یناتح یاب لصتم هب رع فاک ناب یججوانوا ) زرد ا

 ءاه (هبسا كب )ا (ردلعشم قیاکو تغل زومط زووا هد-حوتفه بان رپ |

 قالطا هبانفآ ازاضو هلوا هذشاب هک هک ردکعدولنآر و كلام هار لب |

 هک روند هقوا مجانو ردق یی لوا هدشزو زادنارس (زادنا كب ) رووا
 هکر دقوا لرکحوک ع ولر لن صد هد |هدن دنع راض عد هیارا هرکصت دق دلتا ۱

 روند هفوا یل رد لاتح هداوقر و ر دیک یلئادیم هدتاغ یک قوا لازم

 مدآ و تک روند هرار مروچوا لوا نالوا هدن ر راک قعراو یاحو

 ( كاکب) رد هنساتعم ناسکی و ربارب و زودو هیلوا ناکما هک يا بوقیچ

 هلتاواسم فلاو رد هنعانعم هللا ییعو هاک انو ن زرمسنآ هدننزو كيابا

 رد هتسا:عم هل فا یلعو ءاکا (ود كي ) رد ه:ساتعم درب درب

 (یشک نهپ كب ) رد هشسانعم ذ:صفدو ندروغوارب ( یس یکی )

 رد اک ن.الم کا شک قشک ود داتفه که رده اک ندمالسا ند

 ناکی ناکیو رد هانم هفت و نزسنآو ناتهک كي كي)

 )5( رونلوا لامعتسا ۵ رام نیم و اعو ههشو كشو رد هنسابعم 0

 ۲ ندا دادعا رد هسا عم تاقات ردیک یھ ندا ا كب هدتزو ادرف |

 : ریظن ی و زکلابو ددعرب هلغلوا قورصم هتهج هد ودعم هدایشا نالوا |

 اکب ةماج الشردلوجم هسشعیقح هدنهلوقم باوئاو رولوا كعد جد

 هک تاق یکیا انود دءاحو رد و ناما واري هداس هک ردکء د بوت تاقرب

 ردکعد هتشاب نکلاب و هر هت لر زدی و یرلکدید هعاقو یراتا

 ردە اک ندکلیا رار سذ) قرطرهو یوتسمو زود ( ندرک ست ك ) :

 فرطبواوا نیب رهاظو ردهنسانعم نیلا دحاو لزوکرب ( مشح كب )

 هعدآ نالوا یرصد فعضو روللوا قالطا ه هکر ب: ندانعم

 رولوا هباک خد نددسحوم نعوعو راردبا قالطا هد مسی ق او ۱



 نهشر ردق قلا کا ردیعما هدالو عور هدو ےلافا ( هنادکب )

 هنعوج دعا بورک وجا ددع شد اثم هر هتشرره بوز د یدراو هرص ۱

 نیک د دسحوا ۵ شراب هرزوا زرطوب راررک رهوج هن اد هش كوبر ندر

 هش رەب یس هفناط نایژلیمکتلا دف تور ره و> هنوک لوا هدر حأاقرب

 هد هذاا درک ورود درادکب هد هرش و>ح نالوا ریظا و لثم یی و ژ روئقاط

 هدءاظارب و تباب رب وعولر و ساجر و ردکعد یللارب (تسدکن ) لود

 يا هدنژو شزرو (شدک.) رووا قالطا ه هد دوم یایشا نالوا

 هکر وند 1 لواو رد ةتسا تم جازتماو لاصاا نالوا ندنراد ی ۱

 یرداعو ت رک یزبلب الشء هلوا ندنسنج رکید یردامو ساجرب یردب

 شدکب هد ۳9 لهاو روئاوارم سعت سنج هتل برع هل وا کر

 هدهب ولطهوبو ګو ردنک يه ندنوأنو نوهال هک ردناسنا هات سة

 a هدف نالوا مرک 2 قاطم هدشنزو كجا (كدکب ( روٌلوا قالطا

 ) هژدکب ) روتآوارمیعت یا هک قوغوص یراب و شعصا یراب ق رود

 یراع ندنوات تاشو ندقافنواب ردا رع ردکعد لاکر کر هدنزو )1

 یراص لا دنعو رود هنآ 0 رکو بيجو یوص ( نارکب ) ردهدآ ۱

 هدد نعرا صد و رووا رت لآ هکر وند هلا نولتم هد یروط هلا 3

 هک روند جد هنآ لواو هوا قآ یغریوقو یسلب هکر دنآ رشا لوا نارکب |
 ردربتعم ريغ هدا رلرح آ هیمشاب یغاا هرب یا دصاب كلا هداح یه

 قشار و نوف واوقفاوم (هستشر كي) راردیا رب بعت تآراط یمدآ
 ردنآنالبکح كدب ( اکر كب) رواوا هیاک ندناب رهمو قفدمو ردکعد ||
 (كنرکی) رولوا هراک ندعلوا امو لوھ ترشا رمطاح دساارب و 3

 هوا یرب ندسعالتو نوات 4 رتندآ د هلا قداص هدشزو كنسرف

 ٠ یو تقلا ( ندرکورک ) رد هاک ندصالخا و قدص ( ینرکی)

 ردکعد دمو قفتم هلان یاب ( هی ورکی) رد هیاک ندکلیا كرت
 ( ییورگی) رونید هب هست یلزول رو رد هسانعم حاوو رهاظو والب و

 روهظ (هرکر) رده اک ن دقلوا تهعگیو هعضاومییوادر یب هک كلوازود رپ ۳

 ید هدیکرت هک رد هتساتع» رابکب و رد هسا نعم قاقن یی وا ر ېب هلباه

 رد ناه رب ی ماس بول ا ه2 یاځ (مخرکی) رووا ریست هرک رب و لو رب

 یداوا بغلم هلا بقاو کا لاله هل سخت محرر, یاهدزا كوب ر

 هک ناسکی #



 و

 قرب و تولسارپ ورد هنس انڪم اعادو راب ره هدننزو ناولا ( ناسکب )

 | ردکعد هشابربندشاب ر (نسکی) روتواریبعت هبهزودرب هکر د هنساثءءهرزوا

 (هرسسکی) رد هتسانعم هنشاب رپ رکلا و رد هتسانعم ن زسناو هاک انو

 ۲ وانآرب (هراوسکی ) رد هاشم ةعفدو ندروغوارب هدننزو هرم

 ناسکی ( هتوسکی) و ( نوسکی) رولوا هیاک ندیاتفآو رد هنساشم

 هلی هلحهم نیس نوکسو هم نیش رمسک (تسش كب) رده سام

 ار سک ( هرک كب ) رد هیاک ندبحاصمو قیفرو مدمهو نیشنمه
 أ وار ( تشن كي) رده رانعم قفتمو لئاعو قفاوم هلباه روهظو

 | هلو حف (درون ك ) رونلوا ریعت نیشنمهو سالج هک ناقلاق بوروطوا
 هلا ر رح ناولا عونر (نوکی) ردکعد هدي رجر و هرزوا قفرب
 ( هنوکی) ردعراضم ندنظل ناک هد رعو ردیعسا یش مع حوسم

 نونف (زاس منو كب) ردکعد عونربو واردر هک ردیف هنوک كب

 هدسننزو اعسم هلرا اثم یات (اتیکی) ردصوصم نفر ندیک دنزاس

 | یاب لصتم +. یسزام فاک نای یجدردنوا ) رد هسا عمو داتسا

 | ددعرب ( ناکی) (ردلعسم غا حوا هدحوتقف باب ر هکر دهدنعسر یناتحش

 ۱ رد هناء اتمه ی ورظنالو رواوا كعدررب رر ( ناکیناکب ) ردکعد

 | قفاومو رد هنسانعهاتمهو لثم یب و رظن ی هدشنزو هنامز (هناکی)

 : هال ناب یش نوا ) رددحوءو نمّوم (یوک هناکب ) ردهتسانعم

 رد هان عاضو ناواهب ( لب ) ( رد هدنرکذ هسحوتفم یاب
 هک رود هد هب هسا لواو رد هنساع» نانعلا قلطءو بسم شار ولاصو

 | هک رد دنس لوا لب هکر بدید راضءب و هلوا شاصاو ششلیا هب هنس رخ ارپ
 باق یلاخ ندهصخو معو هلوا دلونمو لصاح یکب ندرخآ یشرب

 گن وک ردلمهتس ید هد کرت ةد زو قالط ( قالب ) رد هتساتعم

 ا نارداهد ردل, عج هدنزو ناما (نال٫ ) ردفرظ نال وة و صو همعط

 ویک نا نربب هک ردیعسا یناروت ناولهب رو رد هنعاشء ناناولهب و

 اساس (الیالب) راد خد ناشت نالن اکاو یداوا اله هدنتسد

 ردرارکتو دیک أت EE هتسکرب روند لاع لاعت هدب رع کند ناھ

 نالوا یسادعا كوم شقو رخآ كالصفزوک هدنزو ادرف (ادلی)
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 | ید.> ندسوف كسسعس ردلایا لوطا روئاوا رمبعت !داب بش هکر ددهک

 هر هه

4 V4 

 را ردیآ 2 | موشو س راض E هک لوا ردماکنه لیوم ه-ءحر

 1 ۱ یسع اعضا ادلب و رد-سهصک ی جنر نوا لر دحا دا, بش هدلودر و

 | هاربا نیطالس هدشننزو فالف ( كلی ) ردیعما هكر ند مالسلا هيلع

 اأ يبت قینجم هدننزو نکلا (نکلی) ردت وسک شاب عونرر صوصخ
 1 رد صوص هم هلمال نوکس ) ah ( روند دا نالوا

 | جت (خوجماب) ردیبرعم ناب روند هناتفق یلیکرب یراناتو هب همالوطو
 أ هلاص هلم ال مح* ( هل )رد عون ی دنع یل ضف اروند هنجاعغادوع هللوننوکسو مال

 1 بولا یرالواو نکرد D5 رد EE هلرو ود بوباقو هارولصو

 هدناوب هرعآ و رود مدرک ها هزاویح نالبرب ویلاص هعالتوا بیس هلاص

 : رار دنانعلا قلطو باسم هدح رع رود هژ رس ه هود نانلوا رل دااص

 3 قالطا هد هنالغوا یو هب یراق یسورو رد هثسانعم هو یرکاو ۲

 | اهو هتشابزکلابو رد هشمانعم لسطاب و واو نهو هزرهو رووا
 8 رد ھاى انعم یجباحو یکدرکسو ی رو و بواب ورد ai-ا م درةعو

 || نارفسا هدننزو ناتس راکن هلبا هدحوم یاب ( ناتسب الب ) (ردهدنرکذ

 | هاشدانرپ هدشزو قارع (قالب ) ردیدا ه رقر هدنسارا ناجرح هلب

 || هدابییا هک ردهدنعهر یاد یا لصتم هی ناب یبعلانوا ) ردیسا

 لإ لم (كاع ) ( رد هدنرکذ هحوتفم یاب لوا باب ردلعش» تل زکس

 1 رد ڈو نيڪي هک ردرآ ع وب هدننزو ماع (ماع ) رديما هاشدایرپ هدننزو

 | هدزعهللا هلعهم یار ( هدرع ) یدلوا رک ذ قالتخ اهدنسهدام نینعذش

 | ردنابنیرلک دید مالساا دبع یطاغ عنصا|ح ورببیردیعسا هایک مد مع هدننزو

 | تعط كزانو برمشع شوخو ردیوسا عضوهرب هددنزو دورع (دورع)

 ۱ هدهنادقو هرلقەزات ناق ج ور وس ندجاغاو رون د هد دعدآق ولخ وفوااو

 1 هدننزو كرد )ك( ردفور«ههک ردیعاتوراب:دننزووسره (وسع)ررد

 ۲ دوخنواو ردفورعم هلا وخو نسح ردیعسا رهشر هدفرش راد
 رد هشسانعم هدعم هدنزو دنیفد ( هنیع) ردصوصحم اع a راهاشداب

 ٭ یناباب ل



 - م تست

۳ 
 هدننزو ناهر هژ.سر اف فک )ن5( ) ردهدنرکذ هموم یاب ك تان 3

 ردن وفدم هدنارص انورسخ مکحردیدآ هبصقر هداتعس رغشاک هدناشخدب |
 لصق هنو ناب یګ د نوا) ردنوفدم هداګ ر هفاس قانو جوا هدتاوررب

 ف (واش ) ( ر دلعشم فا یتلا هدحوتفم باب رب هکر دهدننر ینات یاب :
 هک ردعط وء نروطیرازاب هتفه هدرا هنصقو رهش هلیسراف یابنوکسو نون

 تم وعو رد هنسانع» هلذاقو ناب راک ور ولر اصا ايشا ساجر ههدنآ

 یک هکر د یط طبت بوئرخ مسا هدننزو تو (توش) رولک هثسانعم

 راکو کو رار د هزروک هدیسراف هنب رغ ردیعوت یلنکیدو یناہ كنب زونپ وب
 || باد هدتنزو نون هلدا هاشم یات (نوش) روند توش هد هجاغا |

 نوش هل تادس یدید ردرغص ی تادس رلصو ردیهع لج

 هج هعشب كلش ر رهو رواوا یسرپ و یبجو یناتسب ردناہن یرلکدید |

 هکر دهیامرنپ هلون نوکس ( قن ) راردیالاخدا هبه ودا ردراو یراغمص |
 : هدب رع رواوا دعدم هدننادرمش كن زوق هب روک ندیا یدغت هلیادوس هداس

 (كن ) زرید یسهنام قاسروق هدرااد ءب و یم هام رش هدیک رو هنا

 || راضعب رواوا هدراتلتوااثاد ردکحوب یراصرب هلیسراف فاکو نون نوکس |

 | هنراتد نکرالتوا تاناوی> یک یکو نویق راردبا رمسفت هلبا یسواب یتوہ
 رد هنب زا»«نوناقو هدعاقو قورىنا وىو کر ا
 بروق لسها هلون نوکس (دع ) رد هسا تئازرو داقوو نکعو

 نوا ق جوک ؟وا هرات راحارج رد,دآ تایر هیبش هبیرب یایدته هد-تعا |ا

 زرد یوا قو توا هجا هنابنوب هدیکرت راردنا لا معتسا

 ترد رک هد هموم ارب هک رد هدنمسر یناتح یا لصتم هواو نا |

 | رد هنسانعم دحاوور هلا لوهح واو ( وب ) ید کر
 | یابرود هم همشود هطوا اه ارک و ساقن هد انزو بوخ ( بول () ۲

 | رد هتسمانع» قع و زرآ هللوهحم واو ( هبو) ردی ور هد هل سی رع |!
 ۱ هکر دنقر 5 را وط هدانزو توت ( تو ) رواک ه سانعم قاءنشاو شهاوخو

 ۱ رلض«ردیعسا رواجر دل رع مج )و( ردیاب و كنشاوءو باود

 توکس هدتعولو تەح رلادد رد ند ءاهب رلضعب و ندنارمشح

 (هخول) رد هنسانعم هرطو هلحط هد-ثزو هحوح ( هجول) ردراشعا 1

 (زوب) زرد هفلو یعاج تعنل هليا هلبا هج یاخو هلوهحم واد |
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 ۱ ند زول رواک یا لعفو لعافمساو ردصممسا ندند زوب هدخزوزوس

 | رواج ناثلوا مبعت سراب و رد هنعاضم كما باطو كعساو قعهرآ

 | روند هدهلعم بلک كج وک یراکدیدرغزو روید ده هدب رع

 ۱ رد هشادعم رخو تسحو هاو همار مع و رواو دلءایسنسا یرزدیص

 | ناطلغو قفلراو تاناویحو ردزوپ رغصم هدنزو كی وخ (كزوب )

 یړ بونا هرزوارب قشموب رلناویح نوغرولا نکا هک رددتسانعم لوا
 | یرلکدیدرغزورردارببعت ها هدیکرت راروئلراوب كرروس ینسهقرا هتوا

 ردهسانعم زو هدزو هژوع ( ءزوب ) روند هدهکیوک كجوک

 فسو) رد هتسانعم تخ ردة یدزوا جاعاو ردیدآ یصلدنسزوب رب و

 فسو ) رد هاک ندیاتلاع باقا ( نسر نرز فسو ) و (زور

 ندندیشوب (شول) زرد هوك رکلود هدننزو هس و (دسو )

 نا رب ثیلاقو نوزوا (كو ) راررک هننوب زوکوا نکج یلکفو نروس
 یرلفدلاص هنورف بوق رخ هنن رزوا هک رد هنسانعم هدیفرو رربد هاش

 هد دعس رخل شمال عو ردلع یک دشود دعط) هکر ددتسانعم دیش

 رد دآ قعربار ورد هثساتمم سولدو لو هدننزو نول (نون) رارد هرب

 (ناو) رد هشمانعم یلکنر شنآ نون رذآ الثم رد هنعانع كلرو نولو

 رلیدلبا تشد ندنآ ءامکح اب رثکا هک ردیدا تیالورپ هدسایمز ناروت

 كسیلعب نانوب هدسوماق یدلیا بیرخت هلیاوص ییالو لوا ردنکسا
 ولد ردهدلب رب ید هدنسارا ناقل هليا هعور و رد هدلبر هدناضق

 یدلوا روهشم هلا كنا نانوب تالو هک رد یطال ردپ مانو رد ررح
 غنوا ردهیاک ندعي وک ندش یهام ناهد ردسلو )

 چوآ هدحوتقم باب رپ هک رد هدنتسر یت تک یاب لتصتم هزوه یاه ناب

 نادزب هدنتغل دنزاب و دنز هدشزو ناهد (ناعهب) ( ردلعشم قفل

 < فو #

 EE رک فسوب) ردهباک ندیانفآ نالوا هرگآ تلو (یاعنقب ز

 ۱ رد هاک ندکسابا قلهاشداب ) ندرک سول ) رد هاک ندفوعع

 : هدنزو نانو ) ناکوب) رد هرواګ شملکید ۱٩۱ ول هد ینددصد قود

 سسوصو "رمستواو نسکلتشو زسا هدننزو حاروس (خالوب ) رود

  ترضح (ادوهد) ردیعسا هناشلح نوع قااخترضح هکر دیفدارح



: > ۳۷۷ ¥ 

 هناخو.س ( هنادوهد ) ردب دآ یشادنارق بال كمال بلا لع فسوب

 نوح ا زادتما یسهقاط دوهد هدفلس هکر د هجراب یراص لوا هدشزو

 راتفک یجتزومط ییرکب) یادت هدمح زج یدیا رارکید هنشاب یززوما
 ( رداسم یناکو تغلر یش هک ردهدنسر هقرُفت تاغل هرژوا دابا بدتر"

 ردیمور رلضءب و ینانوب راضعب یغلو هلف امو د2 لاذ (یاراذا)(:رمهلا)
 نکو هغرق هد کرو بلکاا قلاخ هدب رعو هلک هد-سراقرلید د

 یعسق کوک اصوصخ ردندموع» *هلجردنابن نانلوارست نکوب هلحوکو

 كره ءانا ( ندرب رد نافرعد)(ءابلا ) .رولواّلاله هدشتعاسیوانت
 لهاجنو ییافتوضاعاو لمح كر هلس هتنالماهمراومهانو تاضو رعتواذا

 ررد ب وس غارج هلیسراف یاپ مط ( فی ) ردهیاک ندّقمردشواص هلبا
 فورعم هدنزو مقر ( مش ) رد هاکح ندسفن ٌنالبرفوا ندرغآ نکیا

 نک لها هلفاقواب مضو رد جد یجاغا هب ؤب هک رد هب و یزهرق
 هژ ,طفو رد هنسانم یرقویو تسوا هدننزو مد (ع) زرد هي هلوتان
 نياق نالوا هدروبنطو رونبد هد هغعوط ند اعصاب و ندنشاب كرب

 ردیدآ هعلفر هدنامرکوردب راکدتا ربع ىل ماب ردلتیبعسب هک رود هد لب

 ند هدا مارح هکاب وکردند هیسراف تافرصن هلوم مص( نحرص)( ءالا )

 ناعسآ دب وعت رولو ادارا ندنعقوم قل هدا حارحو كلانزدلو ردذوخ أم

 نوکسو یسراف مج مع (مج) (ےجا) ردجروب یهجوا هکردازوج چرب
 هک ردفرظرب هدنلکش قبط یصی شلروا ند زاسو ندقوبچ هلی رع عج
 هدننزو اجر (اح) رارد ریت هدسیکرترارسوا یادقب هدنمرخ هلکنآ
 روید باقع هد رعرارد جد شوق هرف روند هشوف لشوط

 رست ردناذرپ ندر, اکا هليا هلمهم یاحربسک و میس مع (یسجر)

 هدنتروص تاهرو نایذه اماد بوروا هکل هناوید نسودنک نوچا
 هنهدرب رب نوکر ب یحردرو هشع یسهصق یدناردیارلع) هرو هلعءاعم

 بولک هوا هلفمالقاط هتسودسنکه شسکرب بودیا قا هریو هفیط)

 هللا یسراف میس رسک (كرج) یدلیا تسکش ییغرعبچ كنس هدلاو

 نوکسو هلحهم یاح ۶ (انرح)(ءاحا ) ردروناج نالوا ربعت یپرک
 ردم رب یراکدید هیات هلق رحم هکر دعانعذ مسا ها هحوتشه ةثلثم یانوار

 هک رد لفافش مسا هلباق مسکو نیش نوکسو اح حت ( لئیفشح)

 < دو یو < هو
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 ءالا) ردت ید لقیفشه ردشنج طقم ییاهصتسا ردو راد فورعم

 | یجلد هکرد فدا معو هدننزو لوکشک هلیسراف مج (لوکعخ) (ذیجلا
 | یا هلیس راف ےجو لاد مط (راحد)(ةلهملا لادلا) رد هنسانعم ادک و

 ردلمعتسم خاد كلا قداصتو كاک تسار ةا ر یر ۷۳

 ۱ زد هئسانعنذاو قلوقهدتغادنزاب و دق هدننزو ار (ارر)(41-علاءارلا) أ

 رد زدلب هرهز (طبرب بحاص یانع ) ردهیاک ندّتچ (هدکناوضر)
 تسردو تسارو حکو یرغوط هدشزو به (بز) (ذ-ءازا)
 هدب رع)رید هبیراق هسخول هلرسراف جو از (هحز) رد هنسانعم

 مو هبجم یاز نوکس (ابرت هنوررز ) ردنوک قرق یدحرود سافن
 هدسنتغا دنزاب و دنز هلبا هدحوم یاب و ةاننم یاتو نون حو هل دهم یار
 هر هد زو هزر هلیسراذ یاز ( هرژ) رد هنسانعم هحاحدو قواط

 رد-تقو مج یرلکدرک نوحا كءهرس باوا هد هلاخ هک رد دنسانعم

 امدقم موقز ردیفعع كنآ رد هد و هکابن ومقس رد رج رپ ( موفز)
 ایت ومقس نکل ردرعس نانلوا مست یحاغا موز لادن هروک هنءبدنلوا ناب

 لاغز هل نیسراف ف اکو از ( لاکژ) ردلصاح ند هطوسم تابنرب

 هلیسراف ےجو نیس ح (كعس) (نلدهلانیسلا ) رد هنسانعم روءوکو

 هردو ترغوب ودوس هکر دیعسا ینناق ع ورب و رد هنسانعمیناوفو قرنا
 )ا !نیشلا)ردندنعاونا قجاج رردبا ل وانت بور دشراق هدر یر قوا

 یازو نیش مط (دارش ) یدنلوارکذ هکرد هنسانعم لعس ( كعش)
 داصلا ) رد هسانعم راکهنک و ولحوص هدسنتغا دنزاب و دنز هليا هیچ
 ٌةعاقرب هدسراف هک رد نفع رعطصا هلبا داصرسک ( رعطص) (هلعهلا

 هدننزو باتهم (بالقص) رربد ردت یاب باراد نیارادرد روهشم
 (ندیبط) (تلمهلا ءاطا | )ردشالورپ هدناتسکرت هدلوقر و هدمور هدلوقرب

 كلی بارططاو قلابحو كبت حذلا دعب لوتقمو حوبذم هدننزو ندب

 هلا هح وضع یارو هثلثم یا نوکسو اط حف ( حط ) رد هشسانعم
 نوفا هاه عم یاځ (نوقيشْڪط ) روند هب هکر یراص تكحوک

 تفل هدندنع رل طع رواوا كلهم یز ررراویص نر ولمانرحم> و تو

 | ٭# زدیورم ¥

 | نرهد هلک: ا ردیعسا تابنرب ولتیمس ندنعون نکلدس هدینانوب هدننزو

ezاک هلءااث یلدیاخو رولک ندندالب نعرآ رول نه تابلو رد زا كو  
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 نالوارهاظ هدنمداصت هیلص ماسجا هلبااط محف ( قطقط) رد ورم
 نیع عض (باتع ) (تلعهلا نيملا) رد هیاکح ندنسید رخ شاد ةصاخو
 داتسا ندبا عارنخا ینورعم شا نانلوا رعبعت اراخ هلبا اشم یاتدن دقو

 ردیعسایتوا تیوج هلمالخفو هج یاظ نوکسونیعرسک (لظع)ردیعسا
 ژردبا باضخ نیراشاق راب راق گاودانیق یتغاربب ردیس هراصع كنآ لبن
 هکر وتدهنواصخ هليا هدحو» یاب و نیغ جن (كنبغ)( دما نیفلا)

 رولوا هباک ند هلباشتع ءاسیشا ( نیمو ثغ ) روئلوا مست قل هغوق

 یک یتغو رتفو زوعسو قب رآو یوفو فیعضو ۵ قوچوزآ
 را طب ر دیم ازاس یراک دید هح اک هلرسراف ےج مج حف و نيغرسک (كڪغ)

 عدفضو هغب رود هدننزو كولفم ( كومعع ) رلیدتا مسر هليا رونط

 لوا هلنباف عطو یسراف عج نوکس (دعفسف) (ءافلا ) رد هنسانعم

 هوا لن هللا یدلس زونه نکل هشود هسان هنسلا هک روند هثداوح

 مض (نویلوعف) رد هیاک ندایند هلبافخف (یافآ ین )و(قافآ لف )
 ( فف) روید انح هد رع ردیعما هنق هداتخل یور هليا هل نیعواق
 رل-,جراثن هدشزو مد (مف) رد هاکح ندنسغ كروک هدشزو فب

 رد هنسانعم ناهدو نغآ هدب رعو راراتوط هنتلا راثن هک روند هثذش راح

 رار د ید یمزوا شوق هکر د یزوا شنشک هلفاترمسک (شهشک)(یاقلا)
 چ دو نيڪ نوکس (لسف) رد هثسا هم نطقو قوم هداف مط (مضق)

 هنناغوص هطآ یوکو هنغاربب نسوس ی عاری ردنابنرپ ندنعون راتنء لاب

 مسا هدیننوپ هلبا د شم یاثو فاک مع ( ءاثک)(فاکلا) رولواهیش
 راضعب رد هرس یراک دید یس هرتوصو یس همدرکو ص هدیکوت ردال توت
 ردب رلکدید ۳ هکر رب لدرخ ید تا ریس فت هليا یت یرب لدرخ

 رد هاشم نيةشاشو قجا هلبا هجم لاذو فاك حف (رذك)

 «دلثم یانو هنکاس ءابو نون رسکو داص نوکسو فاک ححف ( نوٹینصک )
 یناسررید قارتوب هرق هدیکرت روئید هنناجتداب ناب هدسیانوب هلبا همومطم
 یینکیدو ر ودم یتا داب و روشیاب هلا ندنتب وطر هدسعاغو رواوا هجا

 ردنا ناثلوا رعبعت روصا هک رد هرمجاک هدننزو هلافح ( هلاغک ) رواوا
 كلیوس نتفک ردیضام لعف ند نتفک هلیسراف فاک مط ( تفکر
 (مالاا) یدشلواناب هدنسهدام رولوا نم تکفگنهو رد هشانعم
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 ندنرل هچراپلیدنمو بنچ كل ارق كچوک هدننزو ناتبملهلءالعض (ناتبح)
 هللاد مضو مال مث ( هرودل ) رونید هنئروص یکی وکو نیاک یراق دباب
 وکنو دیحوویا هدشزو اتسم ( تسا ) رددآ ه-ءلق ر هدناتس ده

 داصو مال ف (فصل) روند هد ۵ب ءتسل مکحو یوقو رد هنساسنعم

 (شد رب)(ملا)ر ردنابن یرلک دبد هریک هد یک هک ر دریک مسا هلبا هل مهم
 ها ناشی رب و هةعاط ر دیس هک یھت ند نذيش رب هلرسراف یاب نوکس

 نانلواربعت اجت هلسراخ مجو نو جن (كح)(نونلا) رد هنسانعء
 - هلبا هلعهم یاح (ماح ) ردیس هطااب نوطوا ضبا دنعو روند هتنآ

 قسهاوب ردد رع هروب نم تغاو ردیشوف وص عونرب هدسنزو ماره
 یراودو ردحدق عونرب هلنورمسک ( صن ) راشا ربسفت هلشوق طقآ
 رمشب یماع رار د هد هبال رطسا نالوا موس ره هچرد مشکنا هجرد رشکییا

 دنع ندنعاونا زاسوروند هد ها زمکو باقو روناوامسر هلبا هجرد
 نیفلیا هلو حت ( هراضن ) روند هد هزاس نانلوا ریعت كچ ضا

 هکر د هنس اهم هلعیو ناودلا هدننزو قارف ( قاط ) زربد هنجامآ

 قاوا یحقاب هلبا هددشم یاظ ( یک راظن ) راررک هنر را جوف
 یاب ( شرپ و)(واولا) ردردصء لصاح ادا یرد هنسانع» قایعتا و

 لوا (نزربس قاثو ) رد ه-سانعنواو كلر هدننزو شزرل هلرسراف
 كنم راق هجوقرب هرحما یرا هناهاش یارمسم ر كناورمشون هک رد هتطوا
 ید يشم ردیاب یارمس تولآ یفارطا اه دعه یدیا ق EEE) کلم ه>ورب

 عاما یدلوا كج هرو لام قوج قق هیهرول رم نوا ه-طوا لوا
 یدلنا تعاقا ها ردق هتشتافو بول با روج جد ناورشون هلکع |

 نالبق هک رد هنسانم كلب هس.ثاع هدسنزو كولفهللو ( كونفو )

 را زابات هرژوآ ردنم هک رد,دآ هدرب رب هدنعت وب و رد هشاخ نالوا ندنتسوب

 (ءاهلا) رد هتساسع» معشوروموک دل تزاف قاک و موم واو (لّکو)

 ځوزوب هد دزو هشدخ هلا ام یان ن وکسو اھ محف ( هشاه )
 قو هارت هيز ہلرسراق ےہ ج نوکسو اه ف چ ) رد هسساتوم

 رد ه-نسانعم ق ٣ رغوطو کد یرغواط EC ق یس هأوعم قاربب و

 (هب)(هه ) هردتغل هدهلاه مطرود هدرک مه هب هنس نالیکیدیرغوط

 .جارخا دنع هح ار راهظا كنهبک نانلوا ماعشسا ییاهد دزو
 e PEE سل مد تی سل نیس ین ی

 < ییدلبا #
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 اس تبسم سس تا سس نت نت

 رد سا ناشدد ریهخب و (بوعس) (ءایلا) رد هباکح ندسف ییدلنا

 هکر دردآ قد رطو رب نادتس همناظا زاصا و مالساا هلعو ات لع

 یسرب وردویر كاالوابهاذ دنف الطا هفانثلات ید اه دنل بم یزا دهتع

 بودا عازنخ | بهذم هلوکر یر رهردرو طسف یسب رب واک.

 هد هکلکک كکراو رلبدلبا هقرف هق رف ییاراص)

 نوم جت مالسااوروت د وقعا

 مالعلا كالملا هنلا

 تاناثلاب ةربسلا تاقوالاف ةرقلا هللا هذه ماتخ انرسب یذلا هلدجلا
 باعصا هبااو هلآ ىلعو ةرردج ةولصلا هب نم ىلع ءولصااو ةرثكلا
 بذعلا ءام هرس جالا و ةرب دتسم كالفالا تمادام هر رمسلاو ةريساا

 تروسو "ریس موزاترودک تردک هریک اب و تفص توُهص فصت» یری

 رک ذثلا نع یو رتس رغ هتاعساا ةيلسو تافصاا 2ء رک تاوذ نالوا
 مایح نزنک هجرت نالوا ن ودنو رب رحم هتفاتروصومشا هکر در رفتلاو

 یالحرک هواح هلا دارت لیک كلک مهدا قا رعاو دآوذو مسج باعتا

 هلالمر لاح ردشلوا روطسلا باتكلا هیلع قلطبام قو روهظ

 عض راد-سلوا فراعو هاکآ هل ین هلاب یہ لاب لاسبابو فقا و اعوت
 راثنو رازغتسا یخ اسنتساو بتک تهج ةجرتلا نع الضف كن هرو نه
 یعماح كنهرف مو> ر یروهشرد راکرد یرلکجهدیا راعي شایاسدقت

 ماتخریکتفابق هلنواثم بشوزورو تمزالم تدم هنس یکیا نوا ماع

 رو م باتک رازدب اداناحرمصءو دارا یژودنک هدناتک لیذ یی راک دابا

 ةجرلاو ملا نيب هقشب ندسفیداوا ىواح یتستغل یسراف زکلاب هوا
 ینم هش وڈ م تارا ص4 هکندلاو ردددب و لج یننداوا دیعب نو

 هودنارح یب رغ ررګ هجورب هراز نع ندا ضارنعاو لخد كندخ توب

 ینایلب و راذستعا هعب رذ نمغیدلوارتا تب رک تب رغ ران قد رحوردکو

 تاشلا فالستخا كربکلا عما لا صرحت یکیدلبا حرش كمو>رع
 هنمرادتعاو شزوب هيض ههحومآ تاک ىكىدلىا دیهعو درس هدشاب

 لومأم ند هلسج هصالخ رولوا رارفالاو ملا مزلتسم هی
 حاسد نیما صغ رهظم یر هناغااز مقر هوفهو لق هکج هکر دلوئسءو
 ۳۳ اد بس نم مس تستی هد رس نو ده سست یاب سس ی رسا

ِ 



 هک ۳۸۲

 رظن رو نهرا هکا رلهروج نالطب طخ"هدینک نوصعو ناسحاو

 لامعتساو هيوا روم ءابه رغتشءو رو روع#و طقاسند راتعا |
 لیلق مجرتم هک رد اعدستسم ځد ندناوخا نالوا قاعتع یر هدافتساو

 مهللا رو داشادود اب هلبا لی رج یاعدو لیجرکذ باکو لیلعو
 ةرظیف غارفلا حال نیلساا مسیجج لاحو اناح معصا

 رشع یا دس یف یو الا یداج
 فلاو نيام
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